
تفتتح "الغاوون" في الع�شرين من ال�شهر 
الجديد  مقّرها  الأول(  )ت�شرين  المقبل 
ولي���ة مي�شيغان   - دي��ت��روي��ت  م��دي��ن��ة  ف��ي 
ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة، بعدما  ب��ال��ولي��ات 
ثقافية،  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ه��ا  ال��ت��رخ��ي�����ص  ت����ّم 
العالم  في  العربي  بالأدب  التعريف  تعتزم 
"الغاوون"  ج���ري���دة  اإط������اق  خ����ال  م���ن 
خال  وم��ن  ق��ري��ب��اً،  الإنكليزية  لطبعتها 
اإنكليزية  ذراع������اً  "الغاوون"  دار  اإن�����ش��اء 
قديمه  ال��ع��رب��ي؛  الأدب  بترجمة  �شتعنى 
وحديثه، والتعريف بخ�شو�شيته ورموزه.
تد�شين  الف����ت����ت����اح  ح���ف���ل  و����ش���ي���ت�������ش���ّم���ن 
�شتحمل  والأم�����ش��ي��ات  للمحا�شرات  ق��اع��ة 
�شقرا  اأب���ي  �شوقي  اللبناني  ال�شاعر  ا���ش��م 
ال�شعراء  مختلف  ب�شور  القاعة  )�شتتزّين 
ال��ع��رب والأج���ان���ب، وب���دواوي���ن ن����ادرة من 

ع��دي��دة حملت  الأول���ى، وط��واب��ع  الطبعات 
اإل���ى مخطوطات  اإ���ش��اف��ة  ���ش��ور ال�����ش��ع��راء، 
و�شور ومقتنيات لل�شاعر �شوقي اأبي �شقرا 
الريادي  ل��دوره  الم�شروع(،  هذا  بها  خ�ّص 
العربية  ال�����ش��ع��ري��ة  ال��ح��رك��ة  ف���ي  ال��ك��ب��ي��ر 
الحديثة والذي لم يتّم اإن�شافه اإلى اليوم، 
هذا  تجهيل  ت��ّم  ذل��ك  من  العك�ص  على  بل 
الدور لم�شلحة اأ�شحاب النفوذ وال�شلطات 
والذين كتب بع�شهم دواوينه ال�شهيرة تحت 
تاأثير لغة اأبي �شقرا واأ�شلوبه. هذه اللفتة 
اأولى لإعادة العتبار  ال�شغيرة هي خطوة 
"الُمر�شد  ال�شتثنائي  ال�شاعر  ه��ذا  اإل���ى 
مجّلة  ل��م��رح��ل��ة  واللغوي"  ال���ج���م���ال���ي 
الماغوط. محمد  تعبير  بح�شب  "�شعر"، 
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بريدي  ع���ل���ى  و���ش��ل��ت��ن��ي  ي�����وم  ذات 
اللكتروني ر�شالة من �شديق تقول: 

العبرة". تخنقك  اأّل  "اأتحّداك 
قبل  لكني  فيديو.  مقطع  الر�شالة  مع  ك��ان 
اأن اأفتح هذا الفيديو لفتني تعبير "تخنقك 
فنحن  ت���م���ام���اً،  راأ�����ش����ي  و����ش���غ���ل  العبرة"، 
في  ال��ت��ف��ّك��ر  دون  ت��اّم��ة  ببديهية  ن�شتعمله 
فيديو  فيلم  اإن��ه  البديع.  الت�شويري  معناه 
اآخر. فالدمعة تخنق ول ت�شيل. الدمعة لها 
يدان تخنقك بهما، لها اأ�شابع تطّوق رقبتك 
حول  اأن�شج  ب��داأت  وهكذا  تنّف�شك...  وتقطع 
هذا التعبير اأفكاراً و�شوراً ل تقّل غرابًة عن 

التعبير نف�شه.
وبعد هذا ال�شرود المفاجئ فطنُت اإلى اأنني 
لم اأفتح ملّف الفيديو الُمر�َشل بعُد، لأجيب 

�شديقي واأقول له: هه لم تخنقني العبرة!
في الواقع كنُت متاأكداً من اأن هذا الفيديو 
م�شاهد عنف  على  �شيحتوي  اأن��ه  م��ن  ب��ّد  ل 
تحّمل  اأ�شتطيع  ل  األ��م  اأو  قتل  اأو  �شرب  اأو 
اأرى  قلت  ل��ذل��ك  م��ق��ّززة.  م�شاهد  روؤي��ت��ه��ا؛ 
اأول الفيلم لأعرف محتواه بال�شبط، و�شكل 
اأن  ب�شرعة قبل  اأقفله  ثم  فيه،  ال��ذي  العنف 
ليلتي  ي����وؤّرق  ع��ن��ف  م�شهد  ذه��ن��ي  ف��ي  يعلق 

هذه.
لكن ما حدث كان غريباً.

على  اأتاني  الفيديو  �شريط  فتحُت  اأن  ففور 
اأغ��ن��ي��ة: "افتح يا  ال��ع��ك�����ص م��ن ذل���ك ���ش��وُت 

�شم�شم اأبوابك نحن الأطفال...".
وخنقتني العبرة...

و�شعرُت بيَديها على عنقي، وباأ�شابعها ت�شّد 

وت�����ش��ّد ع��ل��ى م��ج��رى ت��ن��ّف�����ش��ي، ورح���ت اأبكي 
هذه  ف��ي  اأم��ام��ي  ت�شتعل  طفولتي  اأرى  واأن���ا 
ن�شيب  م��ن  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�شحرية  الأغ��ن��ي��ة 

اأبناء جيلي.
الجّيا�شة  العاطفة  �شّر هذه  في  احترُت حقاً 
اأمام اأغنية قديمة، اأمام �شور اأطفال يلعبون، 
اأمام طفولة ترف�ص مغادرة قلبي الم�شكين.

***
الن�شر،  مجال  ف��ي  اليومي  عملي  اإط���ار  ف��ي 
ك��ث��ي��ري��ن لديهم  ك���ّت���اب���اً  واأل���ت���ق���ي  اأت���وا����ش���ل 
اإنما  ن�شرها.  ف��ي  ي��رغ��ب��ون  وك��ت��ب  م��وؤّل��ف��ات 
والزهو  بالغرابة  �شعور  ُيخالجني  ما  غالباً 
حين يكون اأحد هوؤلء �شاعراً اأو كاتباً قراأُت 
له في �شباي واأعجبُت به. مع ذلك لم يخطر 
في بالي يوماً اأن اأني�ص )الدمية ال�شهيرة في 
برنامج الأطفال ال�شهير "افتح يا �شم�شم"( 

�شياأتيني طالباً ن�شر كتاب عن �شك�شبير!
التقيُت الناقد والمخرج الم�شرحي العراقي 
كتاب  ع��ن  للحديث  ال�شنيد  المّطلب  عبد 
الم�شرح  ف����ي  ���ش��ك�����ش��ب��ي��ر  ح�������ش���ور  ي���ت���ن���اول 
والتعريف  ال��ن��ق��ا���ص  اأث���ن���اء  وف���ي  ال��ع��راق��ي، 
العراقي  ال�����ش��اع��ر  ق���ّدم  ب��ال��ك��ت��اب و���ش��اح��ب��ه 

محمد الجوادي ماحظًة ظّنها هام�شية:
- ب��ال��م��ن��ا���ش��ب��ة، ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��م��ّط��ل��ب هو 

اأني�ص.
اأني�ص؟ نعم اأني�ص نجم ثنائي الدمى الأ�شهر 
)اأني�ص وبدر( في برنامج "افتح يا �شم�شم".

في  ُق��ذف��ت طفولتي  واح���دة  وبجملة  ه��ك��ذا، 
وج��ه��ي دف��ع��ة واح����دة. ان��دل��ق��ْت ف��ي ح�شني 
اأحرقتني،  �شاخنة.  ���ش��اي  ك��اأ���ص  تندلق  كما 

ب��ّل��ل��ت ث��ي��اب��ي وخ�����دودي. اأن��ي�����ص اأح���د اأجمل 
اأبطال طفولتي، والذي كنت م�شحوراً ب�شّره 
جال�ٌص  "بدر"،  الم�شكين  ب�شديقه  ومقالبه 

اأمامي الآن يحّدثني عن �شك�شبير!
كان اأني�ص الدمية من النماذج النادرة لل�شّر 
التي تنت�شر دائماً. نموذج �شاحر ل�شّر ظريف 
وخفيف الدم وله �شعبية. كان هذا �شّره. وفي 
الكرتونية  البرامج  ف��ي  الأ���ش��رار  ك��ان  حين 
الأخ���رى اإم��ا مقيتون واإم���ا م��ه��زوم��ون، كان 
اأني�ص �شريراً ومنت�شراً في وقت واحد. كان 

اأمثولة جميلة عن فّن تعّلم ال�شيا�شة.
ل  طفولتي  ف��ي  ���ش��ادق��ت��ه  ال���ذي  اأن��ي�����ص  اإذاً، 
يعرف �شوى بدر ونعمان ومل�شون، اأما اأني�ص 
ويون�شكو  �شك�شبير  ف��ي��ع��رف  اأم��ام��ي  ال���ذي 

وبيكيت!
هل اأنا اأمام مقلب جديد؟

باإخراجه  فقمت  ب�شرعة،  الموقف  ت��دارك��ُت 
من م�شرح �شك�شبير لأدخل واإّياه في م�شرح 

اأني�ص.
ال�شهيرة،  �شحكته  ي�شحك  اأن  منه  طلبُت 
وطلبت منه اأن يمّثل لنا حلقة تقا�شم اأ�شابع 
البقرة  وم�شهد  ب��در،  وبين  بينه  الحلويات 

التي اأكلت الح�شي�ص وغادرت اللوحة...
ك��ان قبل  نا�شر ر�شين  م��ن  ت��ح��ّول��ُت  وه��ك��ذا 
دق��ائ��ق ُي��ق��ّل��ب م��خ��ط��وط ال��ك��ت��اب، اإل���ى ولد 
واأداء  بحركات  القيام  �شيفه  ي��رج��و  اأح��م��ق 

�شحكات.
وحين انتبهُت اإلى ذلك �شعرُت اأني في مقلب 
حقيقي، مع فارق اأن يد الَعْبرة التي خنقتني 
قبل اأيام، راحت تكفكف دموعي هذه المّرة.

عنهم  الكتابة  اأ�شتطيع  ل  ق��ّل��ة  اأ���ش��دق��اء  ���ش��ع��راء  بين  م��ن 
المّرة هي  اأن هذه  ورغم  العويط.  النقد، هو عقل  ببرودة 
الأولى التي اأكتب فيها عنه )انتبهُت اإلى ذلك الآن!( اإل اأني 
كنت اأح�شب - كالآخرين - اأن الكتابة عن ال�شداقة ل تعني القارئ، 
بل اأنها ل تعني �شيئاً تقريباً. وح�شل ما ح�شل من "قطيعة" بيني 
اأعيننا  عن  بعيداً  ال�شّر  في  تكبر  وراح��ت �شداقتي معه  وبين عقل، 
الوقت  مع  واكت�شفُت  يجمعنا.  كان  ال��ذي  اليومّي  اللقاء  مرح  وعن 

معنى تلك ال�شداقة، والفجوة التي خّلفها غياُبها في حياتي.
الكتب وال�شعر. هذه تحية  ال�شداقة ل عن  بالطبع، هذه ماّدة عن 
التحّية  ه��ذه  راودت��ن��ي  فقد  وللحّق  النبيل.  ال�شديق  لهذا  موؤّجلة 
الم�شترك  ال�شديق  كتاب  عن  مقاًل  عقل  كتب  عندما  )واأرهقتني( 
محمد الحجيري. كان هذا المقال بالن�شبة اإلّي دعوة اإلى قول كام 
موؤّجل عن عقل، كام اأّجله عملي في "الملحق". كام خا�ص جداً 
به. لم  عن اإن�شان خا�ص جداً ل يعرفه اإل من �شادقه ول�شقه وجرَّ
يوّقع عقل مقاله ذاك باأحرف اأولى على عادة ما يفعل بع�ص الذين 

كتب  بل  الجالة،  ا�شم  َر�ْشم  من  قريب  اأ�شمائهم  َر�ْشم  اأن  يظّنون 
بكامل ا�شمه كامل محّبته. الدواعي لهذه التحية كثيرة، منها ما هو 
َدْين في عنقي تجاه عقل العويط و"الملحق" )واليا�ص خوري قطعاً 

وبال خبيز ومحمد اأبي �شمرا(، ومنها ما هو تاأكيد على اأني:
وم�شتمّر  واأخو�شها  خ�شُتها  التي  المعركة  بعدالة  تماماً  مقتنع 

فيها.
بالطبع كان في و�شعي اغتنام فر�شة �شدور ديوان "اإنجيل �شخ�شي" 
لقول ذلك. لكني اأرّد باأني اخترُت منطقة ال�شداقة. اخترت المكان 
متعة  بين  تجمع  التي  المنطقة  اخ��ت��رت  اأي�����ش��اً.  عقل  يحّبه  ال��ذي 

الرفقة ومتعة القراءة، ومتعة الوفاء اأي�شاً.
الرفيع  المعنى  )في  ال�شخ�شي  اإل��ى  العتبار  رّد  علينا  يتعّين  ربما 
والح�شن  الملجاأ  و�شفه  في  اإليه  العتبار  رّد  الكتابة.  في  للكلمة( 

من اآفة الح�شاب وجدول ال�شرب. 
ت�شود  التي  الجفاء  المطبوع، وفي لحظة  الكام  اإتيكيت  بعيداً عن 

بيننا منذ اأ�شهر، اأُحّييك يا عقل، يا اأخي الأحّب والأنبل.

لم اأ�شّدق اأن الموت حقيقّي وموجود اإل بعد حقنة التخدير 
لإجراء  العمليات  غ��رف��ة  دخ��ول��ي  قبل  بها  حقنوني  ال��ت��ي 

عملية تفتيت الح�شى في كليتي الي�شرى.
خم�ص �شاعات واأنا غائب، لكني ل�شُت موجوداً في اأي مكان.

ل اأحام ل ذاكرة ل اإحا�شي�ص.
�شحوُت قالوا لي: ا�شتغرقت العملية خم�ص �شاعات.

لكني ل اأتذّكر �شيئاً ولم اأ�شعر باأي �شيء.
اأي مكان! في  ل�شَت موجوداً  لكنك  اأن��َت غائب،  اإذاً:  الموت  هذا هو 
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نحن والوزن والقافية ربما نريد اأن 
نعقد الهدنة واأن يكون ال�شلح بيننا 
و�شلنا.  اأي��ن  نب�شر  واأن  الحّجة  هو 
وكّل هذه ال�شنين م�شت علينا، على اأعمالنا، 
اأن نح�شل  النظر وماذا ينبغي  فكيف يمكن 
�شاءها  التي  ق�شيدته  من  النثر،  من  عليه 
كثيرون مطّية اإلى ركوب المكن�شة ال�شحرية 
والن�����ش��ح��اب مما ف��ي ال��واق��ع اإل���ى م��ا فوقه 
القاتم  والف�شاء  الأ�شهل  الحقل  اإل��ى  وربما 

والحائر.
من  التحّرر  وفي  الن�شراح  في  اإذن  ونرغب 
هكذا  الأ�شولية،  المعطيات  ومن  الروا�شب 
ح���ال بع�ص ال��ك��ّت��اب وب��ع�����ص ال�����ش��ع��راء. ول 
علينا نحن ال�شابقين اأن نح�شب ح�شاب الغّلة 
متاحة  الخابية  وهل  ال�شال  امتاأت  وهل 
نفو�شنا،  في  يغلي  ما  ن�شيف  ولأن  للزيادة 
في اأ�شوار اأقامنا وفي طريقنا حيث تتراكم 
اإننا  القول  يجوز  وحيث  وم��داخ��ل،  مداخل 
في  انغم�شنا  ل��ن��ا،  ك��ان��ت  ال��ت��ي  التجربة  ف��ي 
والخالي  ال��ك��ري��م  وال��ع��ط��اء  الن��ف��ت��اح  لعبة 
يبدو  كاأنما  والآن  الأ�شا�ص  في  �شوء  اأي  من 
قليًا  نتاعب  اأن  وجزئياً  كلّياً  الأ�شلم  من 
بالوزن واأن نرجع اإلى م�شوار على هديه ما 
الأولى  المغامرة  من  علينا  ما  اأتممنا  دمنا 
الخفاء،  المهد من  نبعث من  واأن  والتالية، 
الأغ�شان  تلتف  كما  ملتّفة  وهي  تم�شي  لغة 
الختيارة.  �شّتي  ومغزل  العرو�ص  وخيطان 
واأن نطعم القارىء �شحناً من الحرّية التي 
به  والذي  المعّرق  ف�شتانها  ولها  قالبها  لها 
ن�شتاق الجلو�ص والختيال واأن تكون الحفلة 
حفلة طرب واندفاع اإلى نقاط ملقاة كيفما 
كان ونحن ن�شلحها ون�شّبها في الكاأ�ص التي 
كانت تلمع �شّفافة لأنها عارية من اأي خّط، 

من اأي رحيق من اأي طموح اإلى النبع.
قليل من  اإلى  بادرنا  اإذا  ناأ�شف  اأن  ول علينا 
ذاك  والنتباه،  العناية  من  وكثير  ال�شواب 
ورحنا من  الحّرية  مع  قبل،  داأب��ن��ا من  ك��ان 
اإلى مثله مع نوع من الرهبة ونوع من  بعد 
ال�شلوك الذي، في اأي اأدب من الآداب، يح�شن 
الدّف  ننقر  واأن  نجّربه  واأن  ب��ه،  ي��وؤخ��ذ  اأن 
الذي فيه قيا�شات وعامات ونحن ناأمل اأن 
ن�شربه واأن نجعله ي�شدح في الهواء، في اأي 

مكان واأي عالم من العوالم.
وهكذا يبدو اأننا في هواية جديدة مثلما هو 
كائن في �شلوكات اأخرى، واأننا في محاكاة اأو 

اأن نقطف من  اإلى  اأني�شة ورقيقة  في رحلة 
ومن  تفعيلة  من  نقطف  ما  الأم�����ص  �شجرة 
رجوع اإلى الم�شادر، اإلى مطلع الدرب وبزوغ 
الفجر. وهي ل تتناق�ص مع اأي ر�شول واأي 
ر�شالة. ول عيب في الم�شاألة، اإذ نحن اأحرار 
ويقظون في اأّي موقع، اأي حلبة. ونحن كما 
الح�شي�ص  منب�شط  وف��ي  اأب��راج��ن��ا  ف��ي  ك��ّن��ا 
ال���وق���ف���ة، ون�����ش��ي��ر ف���ي اللعبة  ن���ك���ّرر  اأي�������ش���اً 
القواعد،  وال�شديد  العريق  م�شتواها  اإل���ى 
ل  حيث  المحكمة  الت�شلية  اإل���ى  ونن�شرف 
اإذ ه��ن��اك الخبر  م��ا ي��زع��ج��ن��ا وم���ا ي��ردع��ن��ا، 
وبها نفعل ما نفعل، وهناك الآخرون ولي�ص 
النهاية،  في  يحدث  بما  يفاجاأوا  اأن  عليهم 
وب��م��ا ي��ط��وف م��ن ع��ط��ائ��ن��ا وم���ا ي��ن��دل��ق من 

اأباريقنا في هذه اللحظات.
اإنها العبرة نر�شمها لنا ولغيرنا، ولي�شت هي 
بل  الديك.  بي�شة  ولي�شت  ذاتها،  في  فريدة 
الحقيقة  منها  ت��ف��وح  ال��ت��ي  العبرة  اإن��ه��ا  ق��ل 
و�شوى  كذلك،  كونها  �شوى  ين�شرها  ما  ول 
اأن �شاحبها ل يفوته اأن فئات عّدة ل يهّمها 
اأي مفهوم  اأن تطابق  اأن تكون موجودة، ول 
الأهمية  يعون  ل  وه��م  يكتبون  الذين  ل��دى 
الوزن والقافية. ول  اإّياه يملك  واأن الطائر 
طائر اإل يك�شر القاعدة ويغّني على �شجّيته 

اأحياناً بوزن واأحايين بدونه.
اأوفياء،  نكون  و�شوف  الطائر،  ح��ال  وحالنا 
والقريحة.  وال�شليقة  العقل  ي�شّرح  هكذا 
قطعة  اأي  ت�شتقيم  ل  ال�����ش��ب��ب  غ���اب  وك��ل��م��ا 
يكتبون خارج  الذين  ج��واب عند  اأدب��ي��ة، ول 
ولي�شوا  باأ�شرى  لي�شوا  اأنهم  �شوى  الخوارج، 
علينا،  وم���ا  ال���ت���زام.  اأي  وج��ه��ة  لأي  ع��ب��ي��داً 
وذات  ال�شالحة  الكلمة  ن�شمع  اأن  يقولون، 
الهم�شات من عندنا، من  ن�شمع  بل  الوطاأة، 
اأنف�شنا، وهي النور لنا، وهي ال�شبق ول قبله 

قبل ول بعده بعد.

توفيق فهد البحث والمعرفة
عمراً  مكث  ال���ذي  فهد  توفيق  البروف�شور 
ف��رن�����ش��ا، جامعياً  ���ش��ت��را���ش��ب��ور -  ف��ي  م��دي��داً 
وكثير  وباحثاً  وم��دّر���ش��اً  واأ���ش��ت��اذاً  واأكاديمياً 
ال��ج��ّدي��ة وال��درا���ش��ة وال��ت��ع��ّم��ق ف��ي الأدبيات 
ال��ع��رب��ي��ة، ل���م ي���ب���َق ب��ي��ن��ن��ا اإذ رح����ل ع���ن 86 
ه��ن��اك. وه��و اللبناني الأن��م��وذج الذي  ع��ام��اً 
ل��ه مجاله ورح��اب��ه واآف��اق��ه ف��ي م��ا عمل له 
والمعرفة.  بال�شغف  الماآن  ذلك  اأن��ه  وك��ان 

ودان�������ت ل����ه ال���م���ع���ارف وان���ح���ن���ت ل�����ه، تحت 
العقلي  وع���ن���اده  ال��ج��ام��ع��ي  م��را���ش��ه  وط�����اأة 
من  تبداأ  ���ش��وؤون  في  والتدّخل  التطّرق  في 
والهواج�ص  والتطّيرات منه  الغراب  الطائر 
والأ�شول  التعابير  يكت�شف  ه��و  حيث  اإل���ى 
ومبدعاً،  خاقاً  هكذا،  ويكون،  والم�شامين 
تدعى  مجلة  اأو  كّرا�ص  في  ن�شو�شه  مقّدماً 
الم�شائل  ف��ي  ل��اأب��ح��اث  وه���ي  "اأرابيكا" 

العلمية العربية.
اللبناني من  ه��ذا  ف��ه��د،  ال��ب��روف�����ش��ور  وك���ان 
بقعاته - ك�شروان، �شديقاً في مطلع الأيام، 
1960 و1961 وما بعد،  اأي في تلك ال�شنوات 
من  ن�شخاً  اإل���ّي  وي��ر���ش��ل  نترا�شل  م��ع��اً  وك��ن��ا 
ون�شوة  الم�شوؤولية  تتجلى  حيث  "اأرابيكا" 

العلم والبيان.
العابر  ���ش��دي��ق��ي  ف��ه��د  ال��ب��روف�����ش��ور  وك�����ان 
الآون��ة، وك��ان يزورني في  والمتين في تلك 
في  ثانية  انطلقت  التي  "الزمان"  ج��ري��دة 
المحطات  تلك  وفي  الخ�شيب  الوقت  ذلك 
ال�شحافية الد�شمة وفي جّو يتحّرك وينفتح 

وينق�شع لكل المتطلبات.
اإلى  حقبة  م��ن  وانتقلنا  ال�شنون  وانق�شت 
ينقطع  ولم  ال�شلة  انقطعت  اأن  اإل��ى  حقبة، 
الكتابة  ونغمة  ال�شداقة  ن��ور  غ��اب  ول  ال��وّد 
يوافيني، مع كل  وك��ان  القلم.  اأه��ل  وخطاب 
�شدور، بالمجلة، وما زلت اأحفظ ن�شخَتين، 
اإليه من هواج�ص  الغراب وما  اإحداهما عن 
في  م�شتنداً  الطائر،  ه��ذا  ج��ّراء  من  النا�ص 
العجيب  وم��ن  للجاحظ.  ن�ص  اإل���ى  ���ش��دده 
وم���ن ال��ن��ادر ف��ي ب��اب��ه اأن ال��ب��روف�����ش��ور فهد 
التطّيرات  ي��ت��رج��م  اأن  ال���غ���راب  ل��ه��ذا  ���ش��اء 
تقديم  على  يحر�ص  واأن  منه  والت�شاوؤمات 
وهو  الفرن�شية،  اللغة  في  العربية  الجملة 
ع�����ذاب ك��ب��ي��ر وح�����دب ك��ب��ي��ر وع���م���ل جدير 

بالكبار.
اإذ  وه��و  ال��ج��ري��دة  ف��ي  ن�شاطه  اأعك�ص  وكنت 
�شاكراً  ب��الإه��داءات  اإل��ّي  يبعث  عليها  يّطلع 
ال���خ���دم���ات، م���ع التقدير  ك���ل  ال�����ش��ك��ر  ت��م��ام 

واللطافة.
ونذكر له اأنه في درا�شاته ي�شتغل ويغرق في 
الهام�ص  ول��ه  المتن  له  ولذلك  التفا�شيل، 
وباأن  بالموهبة  يلتمعان  المو�شعين  وك��ا 
تماماً  بمثله  نوؤتى  لن  فقدناه  الذي  الرجل 
اأرفع  وم��ا  وبمقامه،  بموؤلفاته  ينفرد  واأنما 

هذا المقام وما اأنفع تلك الموؤلفات.
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التي  ال�شفات  م��ن  المكر 
ُتغري بالك�شل،

لمن يتوّهمون اأنهم اأذكياء 
اإزاء اأخطائهم،

وبدون هذا المكر �شوف لن تكت�شف 
موهبتك في مراوغة الزمن.

***
اأن  ل��ك  �شيكون  خ��ارق��ة  �شهولة  ف��ي 
�شهرة  في  الأمامي  بالمقعد  تفّرط 
التبجيل، لكن الح�شول على ر�شيف 
اأحامك  بين  ال�شالة هو من  خارج 

المتعّثرة.
***

برواية  اأح��ف��ادك  ت��داع��ب  اأن���ت  فيما 
بطولت حياتك، 

اإلى  اأنهم يراعون حاجتك  �شيفوتك 
تن�شيط الذاكرة الواهنة، 

فا تبالغ في دفعهم اإلى ال�شاأم.
***

ل�شنا �شلفاً لخير خلف، 
ن��ح��ن ال��ت��ج��رب��ة ال��خ��ائ��ب��ة التي 

يكترث بها قليلون 
على  حافلتهم  ينتظرون  وه��م 

ر�شيف حياتهم، 
بغ�شب  اإلينا  ينظر  م��ن  وثمة 

ل يزال.
***

اأن  هل توؤّثث بيتك فيما تحلم 
تدّب الحياة في كائناته؟

البحث  ع��ل��ي��ك  ي��ت��وّج��ب  ف����اإذن 
ع��ن التحف الأك��ث��ر ق��درة على 

النجاة من رتابة المكان.
*** 

ل تغ�شب مّني، 
لغير  ت�شلح  اأنك ل  الحّق  لكن 
انتظار �شخ�ص يح�شن القراءة 

اأكثر منك.
***

واأن����ت  ت��ن��ت��ق��م  اأن  ت���ري���د  م��م��ن 
ترفع �شوتك اأثناء الحديث،

ل��ه��ا بما  ام�������راأة ل ع���اق���ة  ه����ذه 
تعتقد اأنها الحقيقة،

اأن������ت ف����ي ق�����اع ال��م��ح��ي��ط وه�����ي في 
المقعد الخلفي من العربة.

***
لي�شت مزاعم فارغة، 

ع��ن احترامك  ت�����ش��وق��ه��ا  ال��ت��ي  ت��ل��ك 
للمراأة،

نحن ن�شدقك بالفعل، 
ذل���ك...  ف��ي  ت��ث��ق  اأن  اإل  عليك  وم���ا 

معنا.
***

تتقّدم بثبات،
تعقيد  ل���ل���ح�������ش���ور  ���ر  ت���ف�������شّ واأن��������ت 

هند�شتك لحّرية بيت الزوجية،
مفاتيح  �شل�شلة  عن  تغفل  حين  في 

من�شدلة من حزامك.
***

بين يَدي النا�شك،
تتعّلم الخ�شوع لل�شّك في الحقائق، 

ل لكي تكون خا�شعاً،
لكن لئا يثق الجبروت في نف�شه.

***
منها  تنجو  اأن  يمكن  كثيرة  اأ���ش��ي��اء 

بينها  م����ن  ل���ي�������ص  م����وت����ك،  ل���ح���ظ���ة 
الحياة.

***
لن تفكر في التفا�شيل، 

اإل بعد اأن تعرف اأن الآخرين 
قبل  �شلكت  التي  �شبلك  اكت�شفوا  قد 

اأن ت�شل.
***
لي�ص قلبك وحدك، 

حين يتعّلق الأمر بالحّب.
***

ينال  اأن  ال��م��ح��ب��و���ص  ل��ح��ي��وان��ك  دع 
حّقه في الهواء، 
قبل اأن تطلقه، 

م�شافة  اإل������ى  ت���ح���ت���اج  ف���الأج���ن���ح���ة 
طويلة 

بين القوادم والريح.
***

في اللغة،

كلمتا: الحب
والحقد، 

ت�شتركان في الإيقاع
وتختلفان في الحقل الدللّي

اإل����������ى ال���ن���ق���ي�������ص في  وت�����ذه�����ب�����ان 
الممار�شة،

وبينهما حرفان حا�شمان للخاتمة،
الباء والدال: )بد(، 

ل���و ت���ع���رف م����اذا ي��ف��ع��ان ف���ي ق�شر 
حياتنا

وه���ذا م��ا ق���ال ب��ه ال��م��ت�����ش��ّوف "ابن 
�شبعين":

العارف". "ب�ّد 
***

المو�شيقى با مكان  �شنوات  اأم�شى 
ثابت يتلقى فيه كام الآلهة، وبعدما 

بداأت الكنائ�ص في عزف اأعماله 
�شارت بيوت اهلل كّلها له.

***
ف�����ي خدمة  ف����ق����ط  دق�����ائ�����ق  ث������اث 

الماك، 
���ش��ت��ك��ف��ي ل��ق�����ش��اء ب��ق��ي��ة ال��ع��م��ر في 

�شناعة الري�ص

وابتكار الأجنحة.
 ***

اآن  ال��ح��ل��م  ت����درك  اأن  ا���ش��ت��ط��ع��ت  اإذا 
اكتماله،

�شيتحّتم عليك التوا�شع قليًا واأنت 
تزعم النوم.

***
اكترث قليًا قبل اأن تثق كثيراً،

فاأنت لم تعرف �شيئاً بعد.
***

هل ت�شاأل عن الباب!؟
لي�ص ثمة باب،

ل تدخل
ل تخرج.

هذه حياتك.
***

ل�شَت �شعيفاً اإلى هذا الحّد،
فلديك ما يكفي من الوقت ل�شناعة 

م�شيرك،
على  ك����اأ�����ش����ك  ات���������رك 

الطاولة،
وابداأ الترّنح.
***

تحت ال�شم�ص، 
على تماثيل ال�شمع اأن 

تقنعنا.
***

وق�����ت�����ك  ت�����ف�����������ش�����د  ل 
اإ�شداء  ف���ي  ب��ال��ت��ف��ك��ي��ر 

الوقت في ما يفيد،
لقد فات الأوان.

***
اأحياناً،

الو�شط،  ال��ح��ّل  ي��ك��ون 
بمثابة اأرجوحة،

ت�������ش���ي���ب���ك ب����ال����َح����َول، 
وت����ق����ل����ب اأخ������اط������ك، 

وتمنح العبث
ذريعًة.

***
الذي  م��ا  ت��ع��رف  اأن  ت��ري��د 

يدفع الحيوان اإلى الخجل؟
حاوْل اأن تقّلده.

***
اأن���ت ف��ي ال��ظ��ّن ب��اأن��ن��ي اأوافقك  ح���ّر 

الراأي،
كيف  اأع������رف  اأن  اأري������د  اأن���ن���ي  غ���ي���ر 

لظنونك اأن تكون مفيدة
حين ل اأكون كذلك.
***

في �شالة ال�شينما،
اأ�شواء  ينق�ص  ���ش��رط  ه��و  ال��ظ��ام 

الخارج، ويف�شحها.
***

�شعباً  �شار  الحب،  في  توغلت  كّلما 
العودة عنه، 

با ت�شحيات،
كاأن تذهب اأكثر اإليه.
***

حرب هند�شها اآخرون،
نتفّرج على اأنف�شنا في اأتونها،

كواجب وطني.
***

امراأة، 
تذهب وحيدة اإلى البحر،

واأبحر  خذلني  رج���ًا  اأن  ل��ه:  ُت�����ِش��رُّ 
عني،

هل لك اأن ُتغرق �شفينته، 
لكي يعود لي؟

***
للدين اأن يتحّرر من الإن�شان،

ب��اأن هذا  فقد بالغ ه��ذا في الإي��م��ان 
الدين

له وحده...
وحده �شّد العالم.

***
منذ وعيت على الكلمة،

اأ�شبحت الأبجدية جديدة كّل يوم،
والقوامي�ص تهرم.

***
فتح لها قلباً كان يحمله في �شدره،

والغرف  ال��ج��راح  لها  ُيح�شي  واأخ��ذ 
ال�شاغرة،

وبعدما فرغ من كامه،
اأغلق جيبه،

الآخ���ر عن  ف��ي جيبه  وط��ف��ق يبحث 
قلب وجراح وغرف

وكام اآخر.
***

في  �شاهمت  اأن���ك  ي��ع��رف��ون  اأولدك 
خلقهم،

الإ�شهام  قدرتهم  حتمياً  لي�ص  لكن 
في خلقك،

لقد اكتملَت.
وهم يذهبون اإلى الحياة.

***
من اأين �شياأتيك ال�شعور بالقلق،

ك  خ�شّ ق���د  اهلل  ب�����اأن  ت���زع���م  واأن������ت 
بالحكمة.

***
اأنظر اإليه،

لفرط عقمه، 
عن  ت����ك����ّف  اأن  اأّم�����ت�����ه  ف����ي  ي�������ش���رخ 

الإنجاب.
***

اأخباره ُيعاد �شياغتها كّل �شباح،
وفي اليوم الذي يتاأّخر عن الفجر،

ي�شعف  جديداً  خبراً  يبتكر  اأن  عليه 
به النهار.

***
من المكان الق�شّي في قلبك، 

يت�شّنى لك اأن تقترب من عقلك،
دون اأن تكترث بالو�شائط،

ول تعّول على النتائج.
***

ال������دم في  ح���رك���ة  اإل������ى  ت�����ش��غ��ي  اأن 
ال�شرايين والأوردة،

هذا هو الإبداع،
�شيفهمون نحيبك،

ما عليك �شوى موا�شلة ذلك.
***

خفقات قلبك، 
هي بمثابة دّقات القدر الم�شتّمرة،

عر�ص  نهاية  معلنة  المدى،  طويلة 
عبثّي،

يدعى الحياة والموت.

قا�شم حداد، بري�شة: عبداهلل اأحمد.

قا�سم حداد
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ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي محمود  ال�����ش��اع��ر  ي��ق��ول 
دروي�ص في مقالة بعنوان "هل ت�شمحون 
لي بالزواج؟": "راق�شة البطن الجميلة 
ان��ت��زاع حّب  على  ال��ق��درة  تملك  التي  وحدها هي 
اأق�شى  اإل���ى  اليمين  اأق�����ش��ى  م��ن  جميعاً  ال��ن��ا���ص 
في  الإلهام  م�شدر  يعرف  دروي�ص  كان  الي�شار". 
ال�شعر، بل يعرف اأن راق�شة البطن المنبوذة في 
العلن هي في الُم�شمر عامة توا�شل بين معظم 
النا�ص، كما هو الحال مع هيفا وهبي التي ي�شخر 
منها الكثيرون من خال النكات والحكايات، لكن 
خبر  زواجها  في�شبح  باأخبارها،  يهتّمون  الجميع 
المو�شم، وجمالها مثاًل لكّل امراأة. دروي�ص الذي 
اأ�شياء  لقول  كا�شتعارة  البطن  رق�ص  عن  تحّدث 
اأخرى، حين زار بيروت قبل �شنوات طلب مقابلة 
اأحدهما  له  �شديَقين  برفقة  وك��ان  نف�شها،  هيفا 

اأ�شبح في ذمة اهلل والآخر لم يترّدد 
في مدح تمثيل هيفا في فيلم "دّكان 
نعرف  ل  يو�شف.  لخالد  �شحاته" 
الخبر،  ه���ذا  حقيقة  م��ا  بال�شبط 
لكن الكثير من ال�شعراء يوؤّكدونه. 
قريباً؛  تفا�شيله  هيفا  ت��روي  ربما 
هي التي بكت يوم رحيله. ل ندري 
من  ق�شيدة  دروي�����ص  ا�شتوحى  ه��ل 
من  الكثير  من  ا�شتوحى  كما  هيفا 
ريّتا  خ�شو�شاً  والعا�شقات،  الن�شاء 
رينهارت(،  تانيا  الحقيقي  )ا�شمها 
الح�شناء  ي��رى  اأن  ي���وّد  ك��ان  اأن���ه  اأم 
وهو  فح�شب،  ق���رب  ع��ن  اللبنانية 
الهارب من الكثير من المعجبات؟

عن  دروي�ص  �ُشئل  دم�شقّي  لقاء  في 
ال��ف��ات��ن��ات، ف��رف�����ص الإج���اب���ة لأنها 
لتداعيات  ل���ك���ن  اّدع��������اء،  ���ش��ت��غ��دو 
التنكيت �شلطان في منا�شبة كهذه، 
وق���د ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ه���ي الخاف 
يعجبه  اإذ  الجمال،  مقايي�ص  ح��ول 
يزعجه  ول  وه���ب���ي،  ه��ي��ف��ا  ج���م���ال 
حاً لعيوب  ال�شيليكون اإذا كان م�شحِّ
الخلق. هكذا يعجب ال�شاعر الأكثر 
تاأثيراً بالنجمة الأكثر تاأثيراً وهذا 
يدّل على اأن ال�شاعر كان في مناأى 
بل  المثقفة"،  "المراأة  ع��ق��دة  ع��ن 
المراأة  عن  تحديداً  يبحث  كان  هو 
بين  اأن ثمة من  الأرج��ح  الجميلة. 

المثقفة  المراأة  ال�شعراء من ل يحّب 
في معناها التقليدي، لأنه يحلم بالمراأة الأنثى، 
اأكن  بهيفا. لم  اأن دروي�ص الذي كان معجباً  على 
َت��ي��ن، وه��و ف��ي اأك��ث��ر من  على علم ب��اأن��ه ت���زّوج م��رَّ
"حادثة" ال����زواج:  ب�����ش��اأن  ي��ب��دو غ��ام�����ش��اً  ج��ان��ب 
اأتذّكر  ل  ل��ك��ن��ن��ي  م���ت���زّوج���اً،  ك��ن��َت  ل���ي:  "يقال 
ال�شاعر  �شقيق  )ابنة  قّباني  رنا  قابل  التجربة". 
م�شحوراً  دروي�ص  كان  الذي  قّباني  نزار  ال�شوري 
"لثاثة  وت��زّوج��ا   1977 �شنة  وا�شنطن  ف��ي  ب��ه( 
اأعوام اأو اأربعة"، غير اأنها تركته لتح�شيل �شهادة 
م�شتحيًا  وكان  كيمبردج،  جامعة  في  الدكتوراه 
الزواج، �شواء  ب�شاأن هذا  الكثير  ال�شتمرار، وقيل 
الذكورية  اأو  دروي�ص،  محمود  غيرة  مو�شوع  في 

التي مار�شها! 
ثمانينيات  منت�شف  في  عام  لنحو  دروي�ص  ت��زّوج 
القرن الع�شرين من مترجمة م�شرية، هي حياة 
باأي جراح،  ُن�شب  "لم  يقول:  ذلك  الهيني، وعن 

اأتزّوج،  اأتزّوج مّرة ثالثة ولن  انف�شلنا ب�شام، لم 
يكون  اأن  اأب��داً  اأ�شاأ  لم  الوحدة.  على  مدمن  اإنني 
الم�شوؤولية،  م��ن  خ��ائ��ف��اً  اأك����ون  وق���د  اأولد،  ل��ي 
اأمكنتي،  راأي���ي،  اأغ��ّي��ر  اأك��ث��ر،  ا�شتقرار  اأحتاجه  ما 
ال�شعر محور حياتي، ما ي�شاعد  اأ�شاليب كتابتي، 

�شعري اأفعله، وما ي�شّره اأتجّنبه".
يعترف دروي�ص بف�شله في الحب كثيراً: "اأحب اأن 
ال�شمكة عامة برجي )الحوت(،  اأقع في الحب، 
اأنه  اأدرك  الحب،  ينتهي  حين  متقّلبة،  عواطفي 
ُي��ع��ا���ص، ل اأن  ل��م يكن ح��ب��اً، ال��ح��ب ل ب��ّد م��ن اأن 

ر"... وهو الذي كتب اأجمل ق�شائد الحب. ُيتذكَّ

بين نزار قّباني واإبراهيم ناجي
ل��ي�����ص ه��دف��ن��ا م��م��ا ���ش��ب��ق اإب������راز ع��اق��ة محمود 
دروي�ص بالن�شاء، بل الحديث عن عاقة ال�شعراء 

والمثقفين بهز البطن، اأو الرق�ص ال�شرقي، فبين 
ال�شاعر الذي يمّجد نف�شه في العالم العربي اإلى 
اإلى  المنبوذة  ال�شرقية  والراق�شة  النبّوة،  درجة 
يكمن  اأم��اك��ه...  من  ال�شيطان  جعلها  اأن  درج��ة 

اإيقاع المعنى ومعنى المعاني.
ف��ال��راق�����ش��ة ال��م�����ش��ري��ة دي���ن���ا )ق���ي���ل اإن���ه���ا اآخ���ر 
هّزت  اأح��ي��ان��اً(،  ال�شتربتيز  وت��رق�����ص  ال��راق�����ش��ات 
ال�شنة  راأ����ص  ليلة  ���ش��اع��ات  خم�ص  ل��م��ّدة  و�شطها 
الخبر  ه��ذا  ج��اء  جنيه،  األ��ف   450 على  فح�شلت 
ب��ع��د اأي�����ام ع��ل��ى خ��ب��ر ف����وز ال�����ش��اع��َري��ن محمود 
دروي�ص واأدوني�ص ب�"جائزة العوي�ص" حيث ح�شل 
الجائزة  وه��ذه  دره���م،  األ��ف   100 ك��ل منهما على 
المادية.  الناحية  من  عربياً  الأرف��ع  هي  بالطبع 
اأدون��ي�����ص ودروي�������ص، وغ��ي��ره��م��ا ك��ث��ر، اأم�����ش��ى كل 
وي�شاراً،  يميناً  عقله  يهّز  عاماً   50 اأو   40 منهما 
اأماماً وخلفاً، �شعياً وراء عالم عربي اأف�شل، وفي 

ما  ن�شف  على  منهم  ال��واح��د  يح�شل  ل  النهاية 
يكون  هكذا  �شاعات.   5 في  راق�شة  عليه  تح�شل 
ربما  �شاعر.  عقل  م��ن  قيمة  اأك��ث��ر  راق�شة  و�شط 
مقولة  تطّبق  ه��ي  ربما  اأو  �شاعرية،  اأك��ث��ر  لأن��ه��ا 
دروي�ص عن اأن الراق�شة وحدها قادرة على انتزاع 

حّب النا�ص.
ح�شول  خ��ب��ر  اأوردت  ال��ت��ي  ال��م�����ش��ري��ة  ال�����ش��ح��ف 
الراق�شة دينا على هذا المبلغ في خم�ص �شاعات 
التي  الثاثة  القاهرية  الفنادق  اإدارات  اإن  قالت 
ال�شنة  راأ����ص  ليلة  الراق�شة  با�شت�شافة  ان��ف��ردت 
بمعّدل �شاعة و40 دقيقة لكّل فندق، واجهت اأزمة 
اإلى  وا�شطّرت  للزبائن،  مقاعد  تاأمين  في  ح��اّدة 
و�شع مقاعد اإ�شافية بلغ �شعر المقعد منها 850 
اأنها  الليلة  تلك  الراق�شة  فعلته  ما  كل  جنيهاً. 
الأل��وان، وقّدمت  �شبع بدلت رق�ص زاهية  بّدلت 
ث��م��ان��ي و����ش���ات. والأغ������رب اأن 
ت�����ش��در دي���وان���اً  اأن  ق�����ّررت  دي���ن���ا 
اأكتب  "اأنا  ت��ق��ول:  وه��ي  �شعرياً، 
9 �شنوات، وكانت  ال�شعر وعمري 
تطّور  ح���ّت���ى  خ���واط���ر  ال���ب���داي���ة 
الأم����ر اإل���ى ق�����ش��ائ��د، ول��ك��ن��ي لم 
اأ�شّجل ولم اأ�شدر ديواناً كما قيل 
اأنا فقط التي اأكتب  عني، ول�شت 
�شعراً في عائلتي، فاأبي و�شقيقتي 
واأنا ورثت  ال�شعر،  كتابة  يهويان 
التي  ال��ج��ي��ن��ات  ف��ي  ال�شعر  ح���ّب 

ورثتها عن اأبي".
محمود  ك����ان  م���ا  اإذا  ن�����دري  ل 
الرق�ص  ا���ش��ت��ل��ه��م  ق���د  دروي���������ص 
�شعراء  لكّن  �شعره،  في  ال�شرقي 
الرق�ص،  ع���ن  ك��ت��ب��وا  ك��ث��ي��ري��ن 
ق�شيدته  ف��ي  قّباني  ن��زار  منهم 
"ذئبة" التي اأهداها اإلى "راق�شة 
ال�شعر  �شرقية"، ورّكز فيها على 
ال�شاق،  الكرزي،  الثغر  الغجري، 
النهد... ثم تحّول اإلى الهتمام 
ل���دى تحّركه  ال��ج�����ش��د  ب��اأع�����ش��اء 
ودخ���ول���ه ف��ي ح����وار م��ع اللحن، 
وركبة،  و���ش��دراً،  �شفاهاً،  راً  م��ث��وِّ

وثدياً:
ال�شوء اأذرع  على  "ودا�شْت 

ترق�ص، ميداَء عذبْه
كقافلة العطر، تطوي المدى

�شحبًة اإثر �شحبْه
تلوُب خاَل الم�شابيح

نهراً اأ�شاَع م�شّبْه
على �شعرها الغجريِّ
يئنُّ م�شاٌء... ورهبْه
وفي ثغرها الكرزّي

المليء ُتبرعم رغبْه
على نقلة ال�شاق يهمُر
ثلٌج... وتخ�شلُّ ُتربْه

وفي مقلع للرخام
هنالَك، تنب�ُص ه�شبْه

اإذا انفعَل اللحُن، ثارْت
�شفاهاً، و�شدراً، وركبْه
وثدياً... كزوبعة الفلِّ
يفتح في الريح دربْه
وقد تنحني مّرة في
الطريق لتلقط حبَّْه

�شامية جمال، بري�شة: عبداهلل اأحمد.
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اإذا انتحر اللحُن، راحْت
تئنُّ على الأر�ص ذئبْه".

ويروى اأن ال�شاعر اإبراهيم ناجي كتب 
فّنانات  ف��ي  كثيرة  عاطفية  ق�شائد 
زوزو  جمال،  �شامية  منهن:  كثيرات 
الحكيم.  زوزو  م��ا���ش��ي،  زوزو  نبيل، 

ومما قاله في �شامية جمال:
�شعراً تمّنيت  من  "يا 

يكون كفء جمالْك
ولي�ص في الكون �شعر

اأراه كفئاً لذلْك
عفو القوافي وعذراً

رْت في �شوؤالْك اإن ق�شَّ
حاولُت و�شفك لّما

راأيت نور هالْك
فحْرُت ما قلت �شيئاً

يليق با�شتقبالْك
يا فتنة فوق ظّني

باهلل مالي ومالْك".
وفي ق�شيدة اأخرى بعنوان "راق�شة" 

يقول ناجي:
ك�شاها                     لعارية  "عجباً 

الفنُّ ح�شناً رائعا
تها بنانُته �شمراء و�شَّ

بيا�شاً نا�شعا
�شبه الفرائد قد ك�شين

في الغمام براقعا
خباأن ن�شفاً في الدجى

وجلون ن�شفاً لمعا
من اأي وديان الظباء

ماعباً ومراتعا؟
من عبقٍر، ومن الألمب،

ومن فنونهما معا
تبدين رّيان الثدّي
لنا، وخ�شراً جائعا

وُترين كوناً ي�شبه الكوَن
الرحيَب الوا�شعا

متغاير الإبداع مختلف
المحا�شن جامعا

لك خّفة البطل المحّلق
طائراً اأو واقعا

لك خّفة البطل المجّلي
مقبًا اأو راجعا

متمّهًا للخ�شم حينا
للقاِء ُم�شارعا".

بين حجازي واأحمد فوؤاد نجم 
حديثه  ف��ي  دروي�����ص  محمود  حيوّية 
ع��ن ال��رق�����ص، وح��م��ا���ش��ت��ه اإل����ى لقاء 
ه���ي���ف���ا وه�����ب�����ي، ي���ق���اب���ل���ه���م���ا وج�����وم 
اأح�����م�����د عبد  ال���م�������ش���ري  ال�������ش���اع���ر 
ال��م��ع��ط��ي ح���ج���ازي ف���ي ك��ت��اب��ت��ه عن 
كتبه  م��ق��ال  ففي  ال�شرقي،  الرق�ص 
الج�شد  الناطق ...   "الج�شد  بعنوان 
الف�شيح ! " بدا فيه منحازاً اإلى رق�ص 
تحديداً(  ب��ي��ج��ار  )م��وري�����ص  ال��ب��ال��ي��ه 
وهو  ال�شائد.  ال�شرقي  الرق�ص  �شّد 
يمتدح  "الغوازي"  زم���ن  ي��ه��ج��و  اإذ 
و�شامية جمال. مقال  كاريوكا  تحية 
بهجماته  �شبيه  ال��م��ذك��ور  ح��ج��ازي 

ال��ك��ث��ي��رة. يقول:  ال��ن��ق��دي��ة وزواب���ع���ه 
بين  يخلطون  الكثيرون  كان  "واإذا 
يخلطون  ل  فكيف  والخرافة  العلم 
ومع  والباليه؟  ال��غ��وازي  رق�ص  بين 
الرفيع  الفن  لهذا  معهداً  لدينا  اأن 
ي��ع��م��ل م��ن��ذ اأك���ث���ر م���ن اأرب��ع��ي��ن �شنة 
من  اآلف  اأو  م��ئ��ات  خ��ال��ه��ا  ت���خ���ّرج 
ولدينا  وال���راق�������ش���ات،  ال��راق�����ش��ي��ن 
ال�شعبي ،   ول��ل��رق�����ص  للباليه ،  ف���رق 
والرق�ص الحديث،  فالرق�ص ل يزال 
ي�شاهدونه في  الكثيرين هو ما  عند 
اأغنياء  واأف��راح  والكباريهات  الموالد 
اأن  "والغريب  وي�شيف:  المجاعة "!  
ي��زده��ر ه���ّز ال��ب��ط��ن ف��ي ه���ذا المناخ 
قومّي  طق�ص  اإلى  ويتحّول  المنافق ،  
ال����رج����ال  الجميع ،   ف���ي���ه  ي���ن���خ���رط 
المتحّررون  والأط����ف����ال،   وال��ن�����ش��اء 
والمحافظون ،  في الوقت الذي يثور 
ال�شعب  مجل�ص  اأع�����ش��اء  بع�ص  ف��ي��ه 

على وزير الثقافة لأنه 
مدر�شة  ب��ف��ت��ح  ���ش��م��ح 
ل���ل���رق�������ص ال���ح���دي���ث 
 )...( الأوب����را  دار  ف��ي 
ال�شادة  ه��وؤلء  اأن  غير 
قلت  ك���م���ا  ي���خ���ل���ط���ون 
بين هّز البطن ورق�ص 
البطن  ه����ّز  الباليه .  
بالمعنى  رق�����ش��اً  لي�ص 
الذي نق�شده من هذه 
الكلمة - اللهم اإل عند 
من  حقيقيات  فنانات 
كاريوكا   ت��ح��ي��ة  ط���راز 
و�شامية جمال - واإنما 
ه������و م����ح���������ص اإث����������ارة 
يعتمد  ج���������ش����د  م������ن 
ع���ل���ى ت���ك���وي���ن���ه وح����ده 
اأما  وحدها .   وطبيعته 
ال��ب��ال��ي��ه ف�����ش��يء اآخ���ر 
البطن  ه�����ّز  ي���خ���ال���ف 

عامة  ال�شرقي  والرق�ص 
ويناق�شه "!

تحّدث  قد  دروي�ص  محمود  كان  واإذا 
ع��ن م��ح��وري��ة رق�����ص ال��ب��ط��ن، بينما 
الرق�ص  ه����ذا  ب��ي��ن  ح���ج���ازي  ق�����ارن 
ال�شعبوي  ال�����ش��اع��ر  ف����اإن  وال��ب��ال��ي��ه، 
اأح����م����د ف�������وؤاد ن���ج���م ت�����اأّم�����ل اأح������وال 
حقوقي  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  ال���راق�������ش���ات 
عبد  ���ش��ت��م  ف���ال���ذي  "بروليتاري". 
)في  ك���ل���ث���وم  واأم  ح���اف���ظ  ال���ح���ل���ي���م 
و�شتم  ب��ل  ال�شت"(،  "كلب  ق�����ش��ي��دة 
حلقة  ق��ّدم  م��ّدة،  قبل  عجرم  نان�شي 
ال�شرقي  الرق�ص  عن  للجدل  مثيرة 
م�شري"  ي���ا  "قول  ب��رن��ام��ج��ه  ف���ي 
الف�شائية،  في"  تي  "اأون  قناة  على 
ا�شت�شاف فيها الراق�شة نجوى فوؤاد 
والباحث في الرق�ص ال�شرقي �شمير 
ج���اب���ر، وث�����اث راق�������ش���ات: الأول�����ى 
والثانية  ج��ي،  جي  وا�شمها  م�شرية 
وا�شمها  لبناني  اأ���ش��ل  م��ن  برازيلية 
وا�شمها  فنلندية  وال��ث��ال��ث��ة  دن��د���ص، 

الرق�شة  ق���ّدم���ت  م���ن  وه����ي  اأوت�������ي، 
بدلة رق�ص خ�شراء  الأولى مرتديًة 
"الحلوة  اأغنية  نغمات  على  �شاخنة 
داي����ر ���ش��ب��اك��ه��ا ���ش��ج��ر ال��ف��اك��ه��ة وورد 
اأحمد  ك��ل��م��ات  وو���ش��ط  الب�شاتين"، 
ياد،  دي  ال��ح��اوة  "اإيه  ن��ج��م:  ف���وؤاد 
اإيه الطعامة دي، ربنا يحميكي ياهلل 
هّزي". وبعدها اأبدعت دند�ص و�شلة 
�شخونة،  اأك��ث��ر  ح��م��راء  ببدلة  رق�����ص 
الحلقة  جي  جي  الم�شرية  وختمت 
م��رت��دي��ًة ب��دل��ة زرق����اء ل ت��ق��ّل اإث���ارة 
راق�شًة على نغمات اأغنية "ع الحلوة 
نحو  ام��ت��ّدت  و���ش��ل��ة  وك���ّل  والمّرة"، 
الراق�شة  طالبت  وق��د  دق��ائ��ق،  ع�شر 
م�شرية  مدر�شة  باإن�شاء  الفنلندية 
اأنحاء  كل  في  كما  ال�شرقي  للرق�ص 
ال��ع��ال��م، وب�����اأن ت��ك��ون ت��اب��ع��ة ل����وزارة 
الفّن  ه����ذا  ي��ن��دث��ر  ل  ك���ي  ال��ث��ق��اف��ة 
التراثي، بينما طالبت الراق�شة جي 

جي بنقابة تحمي الراق�شات وترعى 
حقوقهن على مثال نقابة الممّثلين، 
الم�شوؤولين  دند�ص  الراق�شة  ودع��ت 
في م�شر اإلى الهتمام بفن الرق�ص 
البلد  ه��ذا  في  "ُمهان  لأن��ه  ال�شرقي 
اأ�شيل".  م�������ش���ري  ف����ن  اأن�������ه  رغ������م 
�شكاوى  على  نجم  ف��وؤاد  اأحمد  وعّلق 
ح����رام  "واهلل  ق����ائ����ًا:  ال���راق�������ش���ات 
على  ن��ح��اف��ظ  اأن  علينا  ج��م��اع��ة،  ي��ا 
في  �شاأكتب  اأن���ا  الجميل،  ال��ف��ن  ه��ذا 
في  حلوة  حاجة  كل  المو�شوع،  ه��ذا 
يدّمروها  بيحاولوا  نا�ص  فيه  حياتنا 
وي��م��ح��وه��ا، وال��رق�����ص ال�����ش��رق��ي فن 
عبد  الزعيم  اأن  حتى  اأ�شيل  م�شري 
"فرقة  حفات  يح�شر  كان  النا�شر 
اأُكثر  اأن  اأري��د  ل  ك��ده  وكفاية  ر�شا"، 
ف��ي ال��ك��ام ح��ت��ى ل األ��خ��ب��ط واأُدخ���ل 
ن��ف�����ش��ي ف���ي م�����ش��اك��ل، ل��ك��ن��ي م���ن هنا 
اأقول لوزير الثقافة: عيب ما يحدث 
ل��راق�����ش��ات��ن��ا، ف��ل��ي�����ص ل���دي���ه���ّن جهة 

راق�شات  ثمة  اأميركا  وفي  تحميهّن، 
تحميهن،  ن��ق��اب��ة  ول���دي���ه���ن  ب���ورن���و 
للراق�شات،  ب��ن��ق��اب��ة  ن��ط��ال��ب  ن��ح��ن 
ونطالب بحماية هذا الفن الم�شري 

الأ�شيل".

نجيب محفوظ وفيفي عبده
ث��م��ة ح���ادث���ت���ان م��ع��ّب��رت��ان ف���ي حياة 
دائماً  ت���ت���ك���ّرران  م���ح���ف���وظ،  ن��ج��ي��ب 
والبرامج  ال���ع���اب���رة  الأح����ادي����ث  ف���ي 
التلفزيونية، بل في مفتتح المقالت 
مواقع  وع��ل��ى  ال�شاخنة  والتعليقات 
ه��م��ا منطلق  ح���ادث���ت���ان  الإن���ت���رن���ت. 
الحديث عن جوانب الرق�ص ال�شرقي 
واإح�شان  محفوظ  نجيب  كتابات  في 
عبد القّدو�ص. تقول الحادثة الأولى 
اإن محفوظ التقى �شدفًة بالراق�شة 
ف��ي��ف��ي ع��ب��ده اأث���ن���اء خ��روج��ه��م��ا من 
يتبادلن  ف��ظ��ا  ال��ح��ف��ات،  اإح�����دى 
الحديث  اأط��������راف 
طريقهما  في  وهما 
اإل�������������������ى م��������واق��������ف 
ال�������ش���ي���ارات، ول���دى 
ال��������و���������ش��������ول ب������دا 
وا�شحاً  الخ��ت��اف 
بين �شّيارة محفوظ 
و�شّيارة فيفي عبده، 
ف��الأول��ى ك��ان��ت من 
"فيات" قديمة  نوع 
ج����داً وال��ث��ان��ي��ة من 
"مر�شيد�ص"  ن����وع 
ح������دي������ث������ة ج������������داً. 
وع���������ن���������دم���������ا ه��������ّم 
م���ح���ف���وظ ب���رك���وب 
�����ش����ّي����ارت����ه اأ������ش�����ارت 
�شّيارة  اإل�����ى  ع���ب���ده 
باإ�شفاق  م��ح��ف��وظ 
الأدب  "ُب�ص  قائلة: 
اإيه"؟!  ف��ي��ك  ع��م��ل 
تدعم  اأن����ه����ا  واأع����ل����ن����ت 
من  والإ���ش��ام��ي��ة  العربية  الم�شيرة 
ط��ري��ق ه���ّز ال��ب��ط��ن )ث��م��ة م��ن يقول 
قّلة  وُب�ص  فيفي:  ل�شان  على  مازحاً 

الأدب عملت لّيا اإيه؟(. 
محفوظ  اإن  الأخ��رى  الحادثة  تقول 
التي  نوبل  ُيهدي جائزة  اأن  ين�َص  لم 
والعالمة  الراق�شة  زبيدة  اإل��ى  نالها 
عنها  ن������ال  ال����ت����ي  "ثاثيته"  ف����ي 
يحمل  الإه�����داء  ك���ان  واإن  ال��ج��ائ��زة، 
القيم،  ت��ح��ّول  م��ن  ال�شخرية  ط��اب��ع 
لأن الراق�شة تجني اأكثر مما يجنيه 
الأدي�������ب، ل��ك��ن الإه�������داء ي��ح��م��ل في 
بالمقاهي،  بالحارة،  تم�ّشكاً  اأعماقه 
قلب  على  عزيز  �شيء  بكل  بالعوالم، 

الروائي.
نكتة الراق�شة فيفي مع اأديب "نوبل"، 
الثقافية،  ال��ح��ي��اة  ف��ي  ع��ب��رة  ���ش��ارت 
فالراق�شة  ���ش��خ��ف��ه��ا،  م���ن  ب��ال��رغ��م 
ك��اه��م��ا يبحث  والأدي��������ب  ال��ف��ن��ان��ة 
الجوهري،  المعنى  ف��ي  المجد  ع��ن 

اأم����ا ف���ي زم���ن ال��ت�����ش��ل��ي��ع والب���ت���ذال، 
فتت�شاوى العبارات الأدبية ال�شخيفة 
الآت���ي���ة م��ن ال��خ��ي��ال ال�����ش��ط��ح��ي، مع 
على  نواعم" القائم  يا  "هّزي  رق�ص 
المفرقعات الج�شدية �شواء اللبنانية 

اأو الأوروبية اأو الم�شرية.
مقابل  ب��الأدي��ب  الراق�شة  ت�شتخّف 
ا����ش���ت���خ���ف���اف ال���ك���ث���ي���ر م����ن الأدب��������اء 
القول  المهم  من  لكن  بالراق�شات. 
ث�����راًء درام���ي���اً  ت��م��ل��ك  ال��راق�����ش��ة  اإن 
وعالمها  واإغ��وائ��ه��ا  ج�����ش��ده��ا  ب��ح��ك��م 
موجودة  كانت  وبعدما  وعاقاتها. 
من  الخم�شينيات  ك��ّت��اب  اأع��م��ال  ف��ي 
القرن الما�شي، اأخذت تنح�شر بع�ص 
وعندما  ال�شتينيات،  اأدب  في  ال�شيء 
ال��ك��ات��ب��ات ك��ان��ت الكتابة  ت��زاي��د ع��دد 
ع���ن ال��راق�����ش��ات ق���د ت��راج��ع��ت لدى 
اأكثر  الجن�ص  وب���ات  ال��ك��ّت��اب،  معظم 
ح�شوراً من �شخ�شية المراأة نف�شها، 
اأن المراأة تح�شر ليح�شر  في معنى 
والج�شد.  ال��ف��را���ص  ول��غ��ة  ال��ج��ن�����ص 
ال�شرقي  وال���رق�������ص  م��ح��ف��وظ  ب��ي��ن 
لي�ص  وال���ع���ال���م���ات،  ال���راق�������ش���ات  اأو 
اإهداء جائزة، فن�ص  اأو  مجّرد طرفة 
محفوظ ين�شّل من ج�شد الراق�شات 
القاهرية.  ال��ح��ارات  م��ن  ين�شّل  كما 
اأبرز الذين تناولوا  اأحد  هذا الكاتب 
قبل  اإبداعهم،  في  ال�شرقي  الرق�ص 
اأن يكتب عنه اإدوارد �شعيد اأو ماركيز 
اأ����ش���ح���اب الأق����ام  اأو غ��ي��ره��م��ا م���ن 
واإح�شان  م��ح��ف��وظ  ك���ان  ال��خ�����ش��راء. 
الراق�شة  ���ش��دي��َق��ي  ال���ق���ّدو����ص  ع��ب��د 
من  الم�شاهدين  اإعجاب  حازت  التي 
�شهير  وهي  ال�شرقي  الرق�ص  ع�ّشاق 
الذي جعل  الإلهام  زكي، وكانت رمز 
الراق�شة  ي�شتح�شر  ال��ق��ّدو���ص  عبد 
في دور البطولة في كثير من اأعماله 
محفوظ  اإل��ى  بالن�شبة  اأم��ا  الأدب��ي��ة، 
في  ملهمته  الراق�شة  زبيدة  فكانت 
الجائزة،  اأهداها  وحين  "الثاثية"، 
المراأة  اأن  رواي���ت���ه  ف��ي  يعلمنا  ك���ان 
�شاقطة  اإم��ا  وجَهين،  ذات  الم�شرية 
رغم اأنفها اأو فا�شلة رغم اأنفها. لكن 
م���اذا ب��ق��ي ال��ي��وم م��ن الأح�����وال التي 

كتب عنها محفوظ؟ 
في  ال�شافعي  �شريف  الباحث  يقول 
المكان  م���ح���ف���وظ؛  "نجيب  ك��ت��اب��ه 
الواقع  ب��ي��ن  رواي����ات����ه  ف���ي  ال�����ش��ع��ب��ي 
اأث�����ره  ال����زم����ن  "ترك  والإبداع": 
واإيقاعه فتبّدلت اأ�شياء برع محفوظ 
ف���ي ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ف���ّن���ي���اً وم��ن��ح��ه��ا روح����اً 
الذي  الكتاب  واأ�شاف في  متجّددة". 
م���ي���اد محفوظ  ذك�����رى  ف���ي  ����ش���در 
اأمكنة  هي  "ها  والت�شعين:  الخام�ص 
تمتثل  م���ح���ف���وظ  ن���ج���ي���ب  رواي���������ات 
العطفة  الأزل������ي.  ال��ت��غ��ي��ي��ر  ل��ق��ان��ون 
اإلى  والحانوت  ال�شارع،  اإل��ى  تتحّول 
اإلى  ال��ل��ف  وال��م��اي��ة  م��ارك��ت،  �شوبر 
القديم  ال��ح��ج��ري  وال��ب��ي��ت  ف�����ش��ت��ان، 
الأثريات  وتبقى  �شاهقة.  عمارة  اإلى 

محمود دروي�ص، بري�شة: عبداهلل اأحمد.
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والعمائر الإ�شامية العتيقة وطائفة 
لين،  المتاأ�شّ وال�شنايعية  الحرفيين 
ج�شد  ليحفظوا  كّلهم  ه���وؤلء  يبقى 
الجغرافيا من التا�شي وروح التاريخ 
من الذوبان". ير�شد الموؤلف بع�ص 
ال��م��ع��ال��م ال�������واردة ف���ي رواي�����ة "بين 
من  الأول  ال��ج��زء  وه��ي  الق�شَرين" 
�شارع  اأن  ليجد  ال�شهيرة،  الثاثية 
ا�شم  يحمل  الق�شرين" اأ�شبح  "بين 
"المعز لدين اهلل" واأن المقهى الذي 
اأحمد  ب��ن  يا�شين  عليه  يجل�ص  ك��ان 
ل���ه. وت�شّجل  ال��ج��واد ل وج���ود  ع��ب��د 
بيت  يواجه  كان  المقهى  اأن  الرواية 
بع�ص  لكن  العالمة،  الراق�شة  زبيدة 
اأن��ك��روا وج��ود راق�شات  اأه��ال��ي الحي 
ول  الآن  ل  ���ش��ّك��ان��ه  ب��ي��ن  ع���وال���م  اأو 
اأحداث  دارت  حيث   ،1919 العام  في 
الراق�شة  ح�شور  كان  ربما  الرواية. 
الأدبي يعك�ص ح�شورها في الأفام. 
ه���ك���ذا ف�����اإن ال���م���ت���اأّم���ل ف���ي الأف�����ام 
من  اأن  يلحظ  ال��ق��دي��م��ة  ال��م�����ش��ري��ة 
الطاغي  الح�شور  الفارقة  عاماتها 
�شامية  ال��م��ق��ّدم��ة  وف���ي  ل��ل��راق�����ش��ة، 
وغيرها  الأ�شطوري  بج�شدها  جمال 
م���ن ف��ات��ن��ات ال�����ش��ي��ن��م��ا ال��ع��رب��ي��ة )ل 
م�شابني"  بديعة  "كازينو  اأن  نن�شى 
�شنة  القاهرة"  "حريق  ف���ي  ق�����ش��ى 

.)1952

اإدوارد �سعيد وتحية كاريوكا
من  اآتية  محفوظ  كتابات  في  زبيدة 
�شميم المجتمع القاهري الم�شري، 
اإل��ى الأح���وال الم�شرية  اإ���ش��ارة  وه��ي 
وتعبير عن مجتمع ما. كتب محفوظ 
البديهيات  م��ن  وه��ذا  الراق�شة  ع��ن 
ال�شحافي  الهتمام  لكن  ال��روائ��ي��ة، 
معه،  عبده  فيفي  نكتة  على  ان�شّب 
وهنا المفارقة. وعندما كتب المفّكر 
تحية  عن  �شعيد  اإدوارد  الفل�شطيني 
اأن  ي��وم��ذاك  البع�ص  اأّك����د  ك��اري��وك��ا، 
ع���ن اهتمام  ن��ت��ج��ت  ���ش��ع��ي��د  م��ف��اج��اأة 
غير  واعتناء  ال�شعبي،  بالفن  عالمي 
المهّم�شة  ال��ف��ئ��ات  ب��درا���ش��ة  م�شبوق 
ال��ك��ث��ي��ر من  ب�����اأن  ن���ذك���ر  اأن  )ع��ل��ي��ن��ا 
الرق�ص  تناولت  الغربية  ال��درا���ش��ات 
ك��ف��ع��ل مهّم�ص  ال��رق�����ص  ال�����ش��رق��ي(. 
ث��ق��اف��ي��اً، اأ���ش��ب��ح داخ����ل ال��م��ت��ن. لأن 
في  مفّكر  من  تاأتي  عندما  المبادرة 
حجم �شعيد له اهتماماته المعروفة، 
تنقل مو�شوع الرق�ص اإلى داخل بوؤرة 
اهتمام المثّقفين واأوهامهم. ثمة من 
ال�شيا�شي،  كاريوكا  تاريخ  ا�شتح�شر 
محاوًل التاأكيد على اأن اإدوارد �شعيد 
ال�شيا�شي ل بج�شدها  بن�شالها  اهتّم 
الذي كان وقت الكتابة قد بات كياناً 
اإلى  طبعاً  اأ���ش��ار  من  وثمة  متحفّي�اً. 
اأنه كان يعيد العتبار ل اإلى الرق�ص 
فح�شب، بل اإلى المراأة اأي�شاً. على اأن 
تنف�شل  ل  كاريوكا  عن  �شعيد  كتابة 
اإليها  تعّرف  فهو  اأيديولوجيته،  عن 

"كازينو  في   1950 �شنة  القاهرة  في 
بديعة م�شابني"، ف�شاهدها ترق�ص، 
اأ�شا�شاً،  وج��وده  هي  تلحظ  لم  وربما 
ع�شرات  ب��ي��ن  ���ش��خ�����ص  م���ج���ّرد  ف��ه��و 
ي���ت���اب���ع���ون اأداءه����������ا. ���ش��ع��ر وق���ت���ذاك 
ت��ق��ّدم و�شلة من  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  ل��و  كما 
الغام�شة.  الإي���ح���ائ���ي���ة  ال���ح���رك���ات 
ي��ب��دو اأن��ه��ا روؤي����ة غ��ي��ر ف���ردي���ة، ذلك 
التلويح  اأن ثمة من ينطلق من هذا 
ت�شيطر  اأب��ع��د،  نتائج  اإل��ى  الإي��ح��ائ��ي 
ال�شرقي  ال��رق�����ص  اإل���ى  ع��ل��ى روؤي��ت��ن��ا 
ك���ك���ّل. وك���ان���ت ت���ب���ري���رات ���ش��ع��ي��د في 
الكتابة عن تحية كاريوكا تن�شّب في 
بدر  علي  ر�شدها  كما  اأ�شباب ثاثة، 
كاريوكا:  وتحية  �شعيد  "اإدوارد  في 
ال��ج�����ش��د في  اآرت وب��ول��ط��ق��ي��ا  ال��ب��وب 
الكولونيالية"،  ب��ع��د  م��ا  ال��درا���ش��ات 
اآرت"  ال�"بوب  درا���ش��ات  ب���روز  وه���ي: 
وال��ث��ق��اف��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة واأب���ح���اث الفن 

كفرع  وال��م��ج��ان��ي  ال��ع��ف��وي  ال�شعبي 
الحداثة؛  ب��ع��د  م���ا  ت���ّي���ار  ف����روع  م���ن 
الكولونيالية  ب��ع��د  م���ا  ت���ّي���ار  ب�����روز 
حيث  الج�شد،  بولطقيا  درا���ش��ة  ف��ي 
ي����ك����ون ج�������ش���د ت���ح���ي���ة ك����اري����وك����ا هو 
الحوادث  عليه  تنق�ص  ال��ذي  ال�شطح 
والجتماعية  وال�شيا�شية  التاريخية 
الذي  اله��ت��م��ام  نف�شها؛  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
المعا�شرة  النقدية  النظرية  اأول��ت��ه 
والمهّم�شة  ال��م��ق��م��وع��ة  ل��ل��ك��ي��ان��ات 
والثقافية  الجتماعية  ال��ح��ي��اة  م��ن 
الزنوج،  ال��ن�����ش��اء،  م��ث��ل  وال�شيا�شية، 
والعرقية  الدينية  الأقّليات  الفقراء، 

والإثنية.

ماركيز و�ساكيرا
ل اأدري اإذا كان مقال اإدوارد �شعيد عن 
تحية كاريوكا يحتاج كّل هذه ال�شجة 
اأن  اأثيرت حوله، فمن البديهي  التي 
ال�شرقي  الرق�ص  عن  المفّكر  يكتب 
ونحوه، واإن كان جّدياً كاأدوارد �شعيد. 
اأحدثتها  التي  "ال�شدمة"  وبحجم 
ك��ت��اب��ة ���ش��ع��ي��د ع���ن ك���اري���وك���ا، كانت 

المغّنية  "�شدمة" مقال ماركيز عن 
الأ�شل(  )ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة 
وو�شعها  لها  �شداقته  ب��ل  ���ش��اك��ي��را، 
في خانة النجوم الذين يوؤّثرون على 
النوبلّي  العالم. فهذا الأديب  اأطفال 
متاأكد  وهو  ال�شابة،  بالمغنية  مغرم 
الجن�ص  اإل��ى  اهلل  من  هدية  اأنها  من 
�شاكيرا  على  ماركيز  اأثنى  الب�شري. 
اإنها  بالقول  كتاباته عنها  اإحدى  في 
وه�شا�شتها  الرائع  ال�شاب  "بوجهها 
الخادعة، كانت واثقة تماماً من اأنها 
�شت�شبح �شخ�شية معروفة ذات �شهرة 
وا�شعة. لم تكن تعرف في اأي مجال 
ذلك،  �شتحّقق  طريقة  ب��اأي  ول  فّني 
اأنها  اأدن��ى �شك في  ي��راوده��ا  لم  لكن 
�شتنجح، كما لو اأن اهلل حّدد م�شيرها 
و�شعه  في  اأح��د  "ل  وتابع:  م�شبقاً". 
تبدو  اإذ  ك�شاكيرا.  ويرق�ص  يغّني  اأن 
من  البريئة  الأحا�شي�ص  ه��ذه  وك���اأن 

اختراع  اإن��ه��ا  وح��ده��ا.  ه��ي  اكت�شافها 
والنموذج   )...( الأب�����رز  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
اأر����ش���ي���ة ف���ي خدمة  ل���ق���ّوة  الأم����ث����ل 

ال�شحر".
تعرف  بماركيز  الم�شحورة  �شاكيرا 
ت�شرقه  بما  بورخي�ص وبودلير وتقراأ 
من وقتها المليء بالعرو�ص وال�شفر 
وال��غ��ن��اء وال��ج��م��ال وال�����ش��ب��اب. زارت 
في  وت��ج��ّول��ت  دول���ة   140 الآن  ح��ت��ى 
خم�ص قارات، وغّنت بكل لغات العالم 
اأ����ش���ٌد في  "اأنا  وب��ط��ري��ق��ة  ب��ج�����ش��ده��ا 
وتعتبر  م���ّرة.  ذات  ق��ال��ت  غابة" كما 
وفيل�شوفاً  كلمات  "ماي�شترو  ماركيز 
ع�شر  اإل���ى  ���ش��اك��ي��را  تنتمي  كبيراً". 
ع�شر  اإل��ى  ينتمي  وماركيز  ال�شورة 
معلومة  م�شاحة  وبينهما  ال��ك��ت��اب��ة، 
والتوا�شل  الفّني  الأداء  فروقات  في 
ال��ن��ف�����ش��ي ف���ي م�������ش���وار الإب��������داع من 
واإن  الكتابة،  فع�شر  مختلفة.  روؤى 
ماركيز  مفتاح  ه��و  ب��ع��ُد،  ينح�شر  ل��م 
ال���م���ق���ب���ل م����ن ث���اث���ي���ن���ي���ات ال���ق���رن 
واأربعينياته،  ال��م��ا���ش��ي  ال��ك��ول��وم��ب��ي 
ي���وم ك��ان��ت ال��ك��ت��اب��ة ال��ي��دوي��ة عملية 

المبدعة  ال����ذات  اخ��ت��ب��ار  ف��ي  ���ش��اّق��ة 
وهي تدّبج مئات، بل اآلف ال�شفحات 
وروائية  ق�ش�شية  ���ش��رود  اأج���ل  م��ن 
و����ش���ع���ري���ة. ���ش��اك��ي��را ت��غ��ّن��ي ب��ل��غ��ة ل 
لكن  العالم،  اأكثر من ن�شف  يفهمها 
لتكوين  ك��اف��ي��ة  ج�����ش��ده��ا  اأرج����وح����ة 
التوا�شل  ع��ل��ى  ق����ادرة  ع��ال��م��ي��ة  ل��غ��ة 
بها  اخت�شرت  بمرونة،  الآخرين  مع 
ا�شتهرت  جميعها.حين  العالم  لغات 
عن  الحديث  َك��ُث��َر  ال�شقراء  المغنية 
وف�شلها.  اأ���ش��ل��ه��ا  ع��ن  اأو  ج���ذوره���ا، 
الفل�شطيني  ال���ق���ا����ص  ع����ّب����ر  ل���ق���د 
�شاكيرا  ظ��اه��رة  ع��ن  �شقير  م��ح��م��ود 
"�شورة  ته  ق�شّ خ��ال  م��ن  وَن�َشبها، 
الحما�شة  م�شهد  م��ب��ّي��ن��اً  �شاكيرا"، 
التقليدي  والنفور  لل�شهرة  القبلية 
ل  ف��ال��ج��ّد  المتحّررة"،  "البنت  م��ن 
يحتمل اأن تكون قريبته راق�شة، لكن 
الفل�شطينية  �شاكيرات  عائلة  اأب��ن��اء 

�شاكيرا  لأن  ذوات  اأب��ن��اء  ي�شبحون 
منهم!

"البلد  اب����ن����ة  ال���ع���ال���م���ي���ة  ����ش���اك���ي���را 
العالمي"، ا�شمها الكامل هو �شاكيرا 
اإي��زاب��ي��ل م��ب��ارك ري���ب���ول، ول���دت في 
الثاني من �شباط 1977 في بارانكول 
فقيرة.  ع���ائ���ل���ة  م����ن  ك���ول���وم���ب���ي���ا،   -
مو�شيقى  ���ش��غ��ره��ا  م��ن��ذ  اك��ت�����ش��ب��ت��ت 
الثامنة،  في  تزال  ما  وهي  ال�شعَبين 
حيث بداأت في هذا العمر كتابة اأولى 
العا�شرة  وف��ي  الغنائية،  محاولتها 
فيها.  وف��ازت  كثيرة  م�شابقات  دخلت 
ُط�����ردت م���ن ال��م��در���ش��ة لأن���ه���ا كانت 
لم  "خاعية"  ب��ط��ري��ق��ة  ت���رق�������ص 
اأبوها  اإدارة المدر�شة، فانتقل  ُتعجب 
اإلى العي�ص في العا�شمة الكولومبية 
ابنته  ل���ت���ب���داأ   ،1990 ���ش��ن��ة  ب���وغ���وت���ا 
عر�ص  مجال  في  عمل  عن  بالبحث 
الحديث كثيراً عن  الأزي��اء. ل نريد 
لكن  التعريف،  ع��ن  غني  فهو  فّنها، 
اأنها مزجت  هو  اإليه  التلميح  نوّد  ما 
بمو�شيقى  العربية  الرق�ص  حركات 
اإنها  قالوا  ولذلك  الاتينية،  البوب 

الرق�ص  "عولمة"  ف��ي  ���ش��ب��ب��اً  ك��ان��ت 
اإطاره  م��ن  اأخ��رج��ت��ه  فقد  ال�����ش��رق��ي، 
والفن،  العالمية  رح��اب  اإل��ى  ال�شّيق 
�شحر  وال��ب��ط��ن  الأرداف  ه��ّز  ج��اع��ل��ًة 
تقول:  الم�شرح،  على  تقف  ال�شعوب. 
عقول  ت�شلب  غابة"،  في  اأ�شد  "اأنا 
بل  برق�شها فح�شب،  لي�ص  المحّبين 
المتعّددة،  ولغاتها  الهجينة  بلكنتها 
تزيده  ب��ل  ن��ف�����ش��ه،  ل��ب��ن��ان  ت�شبه  ه��ي 
���ش��ح��راً وع��ال��م��ي��ة، وه���ي الآت���ي���ة من 
جذور "زحاوية" )ن�شبة اإلى مدينة 
ق����ول �شعيد  ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا  زح���ل���ة( 
ولنلبنن  ل��ب��ن��ان  "فلنزحلن  ع��ق��ل: 
"ابنة عّمنا"، تقول  �شاكيرا  العالم". 
اإنها تحّب اأن ترى عيون النا�ص وهي 
ت��غ��ّن��ي ل���ه���م، وب��ع�����ص ال���وج���وه التي 
ب��ي��ن الجمهور  ���ش��وى  ت��ره��ا ق��ط  ل��م 
ف��ي م��ا بعد كوجوه  ت��ت��ذّك��ره��ا دائ��م��اً 
�شاكيرا  تتكّلم  حميمين.  اأ���ش��دق��اء 
والبرتغالية  والإنكليزية  الإ�شبانية 
بطاقة. ويمكن لها اأن تدير �شوؤونها 
فقط  )تعرف  والعربية  بالإيطالية 
بع�ص ال�شتائم بهذه اللغة الأخيرة(. 
تمتلك اإح�شا�شاً �شاعرياً بالأ�شياء من 
حولها، فهي �شريعاً ما تقتب�ص كلمات 

من بودلير وماركيز.
ما  اأي�����ش��اً،  جن�شي  رم��ز  اأن���ت  �ُشئلت: 

الذي ُيعجب الرجال فيِك؟
بالأوهام.  اأت��ع��اط��ى  ل  "اأنا  اأج��اب��ت: 
اأميركا الاتينية ُيعرف عنهم  رجال 
اأن  القدم، وهم يريدون  بكرة  ولعهم 
فتاة  اأنا  فح�شب.  موؤّخرتي  ي�شاهدوا 
رهبان  اأي����دي  ع��ل��ى  ت��رّب��ي��ت  مطيعة. 
بماب�ص  مو�شيقى  اأق���ّدم  كاثوليك. 
اأبيع  اأنا ل  مثيرة. هذا هو كّل �شيء. 
اأفاماً هابطة في غرفة ما في اأحد 

الفنادق مثل باري�ص هيلتون".
�شّيارتها  )المراِوغة(  �شاكيرا  تعتبر 
��ل ل��ا���ش��ت��م��اع اإل���ى  م��ك��ان��ه��ا ال��م��ف�����شّ
دون  لكن  ع��ال،  وب�شوت  المو�شيقى، 
اإزع������اج اأح�����د. وع��ن��دم��ا ���ش��األ��ه��ا اأحد 
ال�شحافيين: متى تتزّوجين؟ اأجابت 
�شاحكة : "اأنا اأخاف الزواج اأكثر مما 

اأخاف الموت".

ُقربى الحلم 
ال�شاعر بالراق�شة كانت على  عاقة 
الدوام اأكثر من م�شاألة وجهات نظر، 
ب��ي��ن حالَمين  اإغ�����واء  ع��اق��ة  ك��ان��ت 
التعبير  اأداة  ف���ي  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال����ف����ارق 
حلم،  والرق�ص  حلم،  ال�شعر  و�شكله. 
وبين هذين الحلَمين فليتِق محمود 
فيها  وليكتب  وه��ب��ي،  بهيفا  دروي�����ص 
الرواية  ���ش��اع��ر  وليح�شن  ق�����ش��ي��دة، 
�شاكيرا.  ال��رق�����ص  ���ش��اع��رة  م��ارك��ي��ز 
هاتي  ن���ح���ّب  ���ش��ك  دون  م���ن  ون���ح���ن 
�شاعرية  اأك���ث���ر  لأن���ه���ن  ال���راق�������ش���ات 
ال�شعراء  م���ن  ك��ث��ي��ر  م���ن  و���ش��ع��ري��ة 
الحّب  عن  يكتبون  الذين  الدّجالين 

كما لو اأنه الدّب.
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قبل ثالثة اأ�شابيع تماماً رحل ال�شاعر 
)مواليد  الجندي  علي  ال�شوري 
�شلمّية 1927(. وال تجد "الغاوون" 
لهذه المنا�شبة اأف�شل من ن�شر حوار )ُين�شر 
منذر  ال�شاعر  به  ها  خ�شّ االأول���ى(  للمّرة 
اأُجري  وقد  الراحل،  ال�شاعر  �شديق  م�شري 

هذا الحوار في العام 2000.

اإن  ل���ك م�����ّرة،  اأن����ي ق��ل��ت  اأت����ذّك����ر، ع��ل��ي،  م�سري: 
1991 في  العام  ُن�شرت  "الجنون" التي  ق�شيدتك 
اأح��ّب ق�شائدك  "اللوت�ص"، هي واح��دة من  مجلة 
ع��ل��ى �شفحة  ال��م��ج��ّل��ة مفتوحة  ل��ه  اإل����ّي )ق��ّدم��ت 

الق�شيدة(.
اإن  ال�����ش��م��ع/  "لن�شترق  ي���ق���راأ(:  )راح  الجندي 
ترى/  ل  واأوج��ه��ه��م  المّيتين/  اأح��ادي��ث  ال��ف��راغ/ 
اأما�شينا/  ه��دوء  علينا  اأ�شاعوا  ي�شمعون/  لكنهم 
الحديث  ف��ي  وا���ش��ت��راك��ه��م/  بيننا  بانخطافاتهم 
منتهكين  ل���م���ام���اً/  ي���اأك���ل���ون  ال�������ش���راب/  وب��ع�����ص 
اأن يو�شفوا  م��خ��اف��ة  ه��م�����ش��اً/  وي��غ��ّن��ون  ال��م��ائ��دة/ 
ليحتر�شوا  ن��اف��دة/  خ��م��رٍة  م��ن  يعّبون  بالجنون/ 
من جهات الكام/ فاأم�ص وم�شتقبل ال�شمت/ من 

خامٍة واحدة...".
م�سري: ق�شيدة جميلة، لكنها غريبة 

عن �شعرك.
الجندي: هي غريبة حقاً واأحّبها.

الذين  ال���م���وت���ى  اإن���ه���ا ع���ن  م�����س��ري: 
اأما�شينا  ه�������دوء  ع��ل��ي��ن��ا  ���ع���ون  ي�������ش���يِّ
بانخطافاتهم بيننا، وينتهكون موائدنا 
رغم اأنهم ل ياأكلون اإل لماماً، ويغّنون 
اأن يو�شفوا بالجنون...  هم�شاً مخافة 
بالجنون  ج��ئ��َت  ل��م��اذا  فهمُت  اإذا  لكن 
اأ�شتغرب دفعك بق�شيدة هي  فاأنا  هنا، 
�شطور  بعد  الموتى  عن  جوهرها  في 
ع����ّدة م���ن ه����ذا ال��م��ق��ط��ع اإل����ى "وجّن 
ال����ه����واء/ و����ش���ار ال���خ���اء/ ب���ا هيبة 
الجنون/  فقلنا  الجنون/  وك��ف  تحت 
الجنون"، وتنهيها:  الجنون  الجنون/ 
الجنون/  جنون...  الجنون/  "جذور 

... الجنون"!
الجندي: الجنون اإحدى حالتي ال�شعرية )اأجاب 

بب�شاطة(.
م�سري: عودة اإلى البداية، ما الذي جعلك تكتب 

ال�شعر؟
اأع��رف ماذا  اأن  اأرد يوماً  اأع��رف ول��م  الجندي: ل 
دفعني اإلى كتابة ال�شعر، كنت اأخرب�ص على الورق 
واأحّب ما اأخرب�شه، ثم كنت اأقراأه على الأ�شدقاء، 

فاإذ بي مجنون بال�شعر.
كان  بتاأثير محيطك؟ هل  م�سري: هل جاء هذا 
الطريق  ه���ذا  ع��ل��ى  و���ش��ع��ك  ف���ي  دور  ل��اآخ��ري��ن 
ودف��ع��ك ب��ه، اإل���ى ال��ح��ّد ال���ذي وج���دت اأن���ه ل��م يكن 

با�شتطاعتك العودة عنه؟
دور،  اأي  ل��اآخ��ري��ن  يكن  ل��م  ل،  قطعاً  الجندي: 
النوم  وقبل  الخرب�شة،  واأب��داأ  اأ�شتيقظ  كنت  اأب��داً، 
ك��ن��ت اأخ��رب�����ص ق��ل��ي��ًا، ل��م ي��ك��ن لأح���د ع��اق��ة بما 

اأفعله، هذه الخرب�شات �شارت ق�شائد.
ما،  بق�شيدة  ُي��ع��رف��ون  ال�����ش��ع��راء  اأغ��ل��ب  م�سري: 
ت.  ق�شائدهم،  اأج��م��ل  اأو  اأه���ّم  ب��ال�����ش��رورة  لي�شت 
الخراب"،  "الأر�ص  بق�شيدة  ا�شتهر  اإل��ي��وت  ���ص. 
وتوفيق  "األيعازر"،  ب��ق�����ش��ي��دة  ال���ح���اوي  وخ��ل��ي��ل 
���ش��اي��غ ب��ق�����ش��ي��دة "من الأع���م���اق ���ش��رخ��ت ل��ك يا 
ق�شيدته  ب�شبب  اإن���ه  ي��ق��ول  ك���ان  ول��ورك��ا  موت"، 
"كنت اأح�شبها عذراء فاإذ بها ذات بعل" كان النا�ص 
ثمة  هل  عنها...  وي�شاألونه  ال�شارع  في  يوقفونه 

"الحّمى  ق�شيدتك  تجربتك،  ف��ي  كهذه  ق�شيدة 
الترابية" مثًا، هل يعني لك �شيئاً اأن اأذّكرك اأنا اأو 
نزيه اأبو عف�ص اأو ممدوح عدوان اأو �شهيل اإبراهيم 
ت���اوي،  ال��ن��ب��ي  اأو ع��ب��د  ال���ق���ادر ح�����ش��ن��ي  اأو ع��ب��د 
�شنة:  ثاثين  منذ  غيباً  اأحفظه  ال��ذي  بمطلعها 
"�شاهر وحدي/ على مائدة الإيقاع اأ�شتجدي/ من 
ال�شمت ق�شيدة/ طاعن في الوهم/ ل �شم�ص على 

دربي/ قوافيَّ حزانى/ واأمانيَّ فريدة".
الجندي: ل... اأرف�ص اأن اأُعرف من خال ق�شيدة 
ق�شائدي  تخت�شرني،  ق�شيدة  يوجد  ل  واح���دة، 
اأ�شرخ منادياً  دائماً،  اأجّرب  كثيراً،  تتنّوع وتختلف 
نف�شي... كّل مّرة كاأنه اأّول مّرة، كما ل منفعة لي 
في اأن يذّكرني بع�ص ممن ذكرتهم بهذه الق�شيدة 
ل لو  اأو ذلك البيت من ال�شعر، وربما العك�ص، اأف�شّ
ين�شوني، كتبت "الحمى الترابية" كيفما جاءت، غير 
متاأّثر باأحد، واأثارت �شّجة كنت اآخر من يتوّقعها.

م�سري: ولكن هل بداأت ال�شعر بت�شّور خا�ص، في 
طريقة الكتابة اأو في المو�شوع اأو الم�شمون، هل 

كنت ت�شعر باأنك �شوت خا�ص؟
اإلى  اأ����ش���ًا  دف��ع��ن��ي  م��ا  ه���ذا  ���ش��ح��ي��ح.  الجندي: 
اأو  ع�شرة  ال�شاد�شة  عمر  منذ  وب��ك��ث��اف��ة،  الكتابة 
ال�شابعة ع�شرة بداأت الكتابة وب�شكل متوا�شل، غير 
�شيئاً  اأقول  اأن  باإن�شان، كان ديدني  اأو  مباٍل ب�شيء 

لم يقله اأحد، كنت موؤّرقاً باأل اآخذ �شيئاً من اأحد، 
رّبما كان هذا نوع من التوّهم اأو عفو الخاطر.

خا�شة  نظر  وجهة  لديك  يكن  ل��م  اإذاً؛  م�سري: 
م�����ح�����ّددة، ب����ل ف���ق���ط ����ش���ع���ور ب����الخ����ت����اف، رغبة 

بالختاف؟
اأحب  اأني كنت  اأح�ش�شته، هو  اأهّم �شيء  الجندي: 
اأو  اأكتب،  ما  واأق���راأ  اأكتب،  ما  اأكتب  عندما  نف�شي 

عندما ل اأكتب ول اأفعل �شيئاً بالمقابل اأي�شاً.
م�سري: ما الذي كنت تعّول عليه بكونك تريد اأن 
وهل  لديك،  كان  اإيمان  اأي  �شاعراً،  وت�شير  تكتب 

ما زال؟
اأريد  ل  كنت  ل�����ش��يء،  اأخ��ّط��ط  اأك���ن  ل��م  الجندي: 
واأغّني بحّرية،  اأكتب بحّرية  اأك��ون ح��راً،  اأن  �شوى 
كان  والآخ��ري��ن،  والواجبات  ال��درو���ص  عن  متلّهياً 
اإيماني اأني اأكتب لأني اأحب، ولأني اأعي�ص، اأو لأني 
اأج���د نف�شي  ب��ي  ف���اإذ  ب��ال��ك،  ���ش��يء يخطر على  اأي 
طوال  ذاك  بعد  عليه  م�شيُت  ال��ذي  الطريق  على 
اأو  اأك���ون �شحافياً  اأن  ف��ي  اأح��ي��ان��اً  ف��ّك��رت  ح��ي��ات��ي. 
ممّثًا، لكني كنت اأعرف اأن كّل ما اأريده هو كتابة 
له، وقد ح�شل  كّلها مكّر�شة  كانت حياتي  ال�شعر، 
في  اأن ذهبت لأج��ري مقابلة لآخ��ذ دوراً  م��ّرًة  لي 
التجربة  هذه  نتيجة  فكانت  الم�شرحيات،  اإح��دى 

اأني كتبت ق�شيدة.
م�سري: عن البداية اأي�شاً، كيف ُعرف �شعرك، هل 

اأم  بداأت بن�شر ق�شائدك في المجات وال�شحف، 
بقراءته في منا�شبات عامة، اأم ظهرت مبا�شرة في 

كتابك الأول؟
ال��ج��ن��دي: ل���م اأف���ع���ل ���ش��وى ق�����راءة ���ش��ع��ري على 
اآخذ  اأن��ي  الكثيرون  عرف  بعدما  حتى  اأ�شدقائي، 
الن�شر  اإل��ى  اأر���ش��ل  ل��م  ال��ج��ّد،  الكتابة على محمل 

�شيئاً، ثم قليًا قليًا رحت اأت�شّرب اإلى بيروت.
م�سري: ت�شّللت اإلى بيروت!

اأج��م��ل. هناك  ب��ي��روت،  اإل��ى  ت�شّربت  الجندي: ل، 
ن�شروا  الذين  ال�شعراء،  الأ�شحاب  ببع�ص  التقيت 
غير  وه���ي  وطني!"  ي��ا  "�شكراً  ق�����ش��ي��دة  اأّول  ل��ي 
موجودة في كّل كتبي كق�شائد كثيرة، اأما ديواني 
اأني  رغم  اأحّبه  ل  المنّك�شة" ال��ذي  "الراية  الأول 
اأعرف اأن الكثيرين يحّبونه حتى الآن، فا اأقول: 

ُن�شر غ�شباً عني، بل ب�شيٍء من الغ�شب.
م�سري: تعلم اأني واحد من هوؤلء الذين يحّبونه 
اأق��ّدم��ه ل��ه. وه��و الكتاب الوحيد  )قلت ذل��ك واأن���ا 
الذي بقي لدّي من كتبه، بعدما اأعطيته، بناًء على 
طلبه، كل مجموعاته ال�شعرية التي كانت متوافرة 
عندي، وبع�شها كان نادراً حقاً، وذلك عندما جمع 

اأعماله كّلها ا�شتعداداً لطبعها(؟
يا  ه��زِّي/  بجذعك  "هزِّي  يقراأ(:  )راح  الجندي 
نخلًة في الفيافي/ وعربدي وا�شتفزِّي/ نار الهوى 

والقوافي".
النخلة  م��ن  تطلب  اأن��ت  هنا  م�سري: 
القراآن،  ف��ي  بينما  ج��ذع��ه��ا،  ت��ه��ّز  اأن 
جذع  ه��ّز  منها  ُيطلب  التي  هي  مريم 

النخلة؟
ال��ج��ن��دي: وك���ي���ف ت�����ش��ت��ط��ي��ع ام�����راأة 
�شعيفة اأن تفعل �شيئاً كهذا، لكن الأمر 

في الحالَتين �شعر خال�ص، براأيي.
ه���ي ح��ق��ي��ق��ة عاقتك  م���ا  م�����س��ري: 
الذين  وال��ع��رب  اللبنانيين  بال�شعراء 
مثلك  ك��ان��وا  وال��ذي��ن  رّواداً،  ُيعتبرون 
في بيروت، فا�شمك ُيذكر في ر�شائلهم 
اأو،  م��ّرات ع��ّدة، وك��اأن��ك دخيٌل عليهم، 
حتى، ب�شيء من الغيرة، هكذا �شعرت، 

رّبما لأنك كنت �شورياً؟
الجندي: لم يكن هناك �شبب للغيرة 
لبنانيين  ي��ك��ون��وا  ول���م  اإل����ّي.  بالن�شبة 
فقط، بل كان هناك خليط من كّل العرب، عدا عن 
اأن يو�شف الخال، �شيخهم، كان �شورياً، وفوؤاد رفقة 
اأي�شاً، واأدوني�ص �شوري، �شداقتي الكاملة كانت مع 
خليل حاوي، كنت اأحّبه واأحترمه ك�شاعر وكاإن�شان، 
وكان يبادلني هذا ال�شعور، كان يقول اأمام الجميع: 
�شوى  �شداقتنا  ينق�ص  يكن  لم  �شاعر".  "علي 

الموت... في ال�شنين الأخيرة تخربطت حياته.
م�سري: قلت مّرًة اإن هناك ق�شيدَتين اأّثرتا بك، 
هو  و"هذا  ح��اوي  لخليل  "اإليعازر"  ق�شيدة  هما 

ا�شمي" لأدوني�ص، هل تذكر ذلك؟
ق�شيدة  ع���ن  ه���ذا  ق��ل��ت  اأن����ي  اأذك�����ر  ل  الجندي: 
زالت  "اإليعازر" م��ا  ق�شيدة  لكن  رّب��م��ا.  اأدون��ي�����ص، 
توؤّثر بي اإلى الآن، كان خليل حاوي قادراً على خلق 
خبيثاً  كان  فقد  اأدوني�ص  اأم��ا  الأ�شدقاء،  من  كون 
لقاءات  ف��ي  ت��ج��ده  الجميع، كنت  م��ن  ت��ه��ّرب��ه  ف��ي 
�شيء،  وكّل  ويقراأ  يتحّدث  "�شعر"،  مجّلة  خمي�ص 
وبعد ذلك تبحث عنه ول تلقاه، لكنه �شاعر، ويحّق 

له كّل �شيء، حّتى الكذب.
مجلة  خمي�ص  تح�شر  كنت  اأن��ك  ذك��رت  م�سري: 
"�شعر"،  مجلة  في  ق�شائدك  ن�شرت  هل  "�شعر"، 

وهل كنت ت�شعر اأنك واحد من �شعرائها؟
كان  ال��ب��دء  "في  مجموعتي  ق�شائد  الجندي: 
كانوا  وال��ج��م��ي��ع  ف��ي��ه��ا،  ك��ّل��ه��ا  ُن�����ش��رت  ال�شمت" 
منهم  واح��ٌد  باأني  اأ�شعر  اأك��ن  لم  لكني  اأ�شدقائي، 

علي الجندي، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.

منذر م�سري



الثلثاء  1  اأيلول   2009

اأب��داً، كانوا رغم ظهورهم في مظهر 
والمتفل�شين،  ال���دي���م���وق���راط���ي���ي���ن 
ي��م��ار���ش��ون ���ش��ي��ط��رًة وت�����ش��ّن��ج��اً تجاه 
�شعرهم واأفكارهم، مع ذلك اأحببتهم 

واحترمتهم جميعاً.
اإلى  م�سري: كان هناك حوار �شعري 
الخال  بين تجربتك وتجربة  ما  حّد 
واأدوني�ص وحاوي، لكن ماذا عن اأ�شماء 

كاأن�شي الحاج و�شوقي اأبي �شقرا؟
عاقتي  ت���خ���ت���ل���ف  ل�����م  ال���ج���ن���دي: 
بهما ع��ن ع��اق��ات��ي ب��الآخ��ري��ن، كنت 
اإن�شانية  ع��اق��ات  الجميع  م��ع  اأق��ي��م 
وحياتية، لم يكن هناك تحّزبات على 
هذا ال�شكل بينهم. وكان الحوار قائماً 

بين الجميع.
اإبراهيم  ج��ب��را  ع��ن  وم����اذا  م�سري: 

جبرا وتوفيق �شايغ؟
كّل  ف��ي  يكتب  ك���ان  ج��ب��را  الجندي: 
���ش��يء، اأم���ا ت��وف��ي��ق ف��ق��د ك���ان �شديقاً 
حميماً، كان النموذج الذي كنت اأمتلئ 
الخال،  يو�شف  مثل  مثله  ���ش��ع��راً،  ب��ه 
لكن توفيق ب�شحكته، لو �شمعَتها لما 
ن�شيَتها في حياتك، كان يخلق عالماً 
في  كبيراً  كبيراً،  توفيق  ك��ان  كامًا. 
ثقافة  تزيد عن  ثقافة  وذا  �شيء،  كّل 
تكن  ول��م  ا�شتثناء،  دون  م��ن  الجميع 
ثقافته غربية فقط، بل عربية اأي�شاً، 
بلعب  "معّلقة توفيق �شايغ" قام  في 
عن  وكتابه  واللغة،  البناء  في  عظيم 
جبران ل مثيل له في النقد الحديث. 
ل، لي�ص له اأي عاقة بكل ما اتُّهمت 
به مجّلته "حوار"، كان بريئاً من تلك 
التهم كّلها. �شعرُت اأنه اأفلت من اأيدينا، 
اأن���ه م���ات، لأن���ه حقاً  اأ���ش��ع��ر  لكني ل��م 
�شاعر، وال�شعراء ال�شعراء ل يموتون.
المنك�شة"  "الراية  ف���ي  م�����س��ري: 
ق�����ش��ائ��د وم��ق��اط��ع ن��ث��ري��ة، ل��ك��ن هذا 
النوع كاد يختفي تماماً من تجربتك 
ق�����ش��ائ��د طويلة  ع���ن���ه  ب������دًل  ل���ي���ح���ّل 
غ��ن��ائ��ي��ة، وا���ش��م��ح ل���ي، ف��ج��ائ��ع��ي��ة. ما 

�شبب هذا براأيك؟
الجندي: هذا �شحيح، نعم اأنا �شاعر 
تعرف  اأن  اأن������ت  وع���ل���ي���ك  ف���ج���ائ���ع���ي، 

ال�شبب.
في  ع����دوان  م��م��دوح  ي��ق��ول  م�سري: 
الكاملة  لأع��م��ال��ك  م��ق��ّدم��ت��ه  ب���داي���ة 
اأَر  ول��م  مجّلة  ف��ي  من�شورة  )ق��راأت��ه��ا 
الكتاب بعد( باأنك في عا�شفة �شبابك 
وهم  العجائز  كتابة  ي�شبه  م��ا  كتبت 
يوّدعون �شهواتهم، م�شت�شهداً بمقطٍع 
تمثاٌل  "اإني  فيه:  تقول  ق�شيدة  من 

طيني/ م�شحوب من روح الإن�شان".
واحٌد  ه��ك��ذا،  الأم���ر  لي�ص  الجندي: 
م��ث��ل��ه ي��ك��ت��ب ك��ال��ع��ج��ائ��ز، ق��ل ل���ه، في 
تلك الأّيام كان هناك �شراع بين اأفكار 
والمارك�شية  كالوجودية  وفل�شفات، 
وغيره، وكنت ك�شاعر لدّي ت�شّوراتي 
بينما كان  ذاتياً،  دائماً  واأفكاري، كنت 
الآخرون يرفعون كلي�شهات و�شعارات 

قومية وثورية في ق�شائدهم.
م�سري: �شمعت مّرات عديدة و�شفهم 

لك باأنك كنت عدمياً!
ال��ج��ن��دي: ���ش��ع��ي��د ح����وران����ي����ة، اهلل 
ي���رح���م���ه، ه����و م����ن ك�����ان ي���ق���ول عّني 

فو�شوياً،  كنت  عدمياً،  اأك��ن  لم  ه��ذا. 
فو�شوياً فقط.

م�سري: ولكن ُيعرف عنك اأنك �شاعر 
حياة، كيف كانت تتفاعل في تجربتك 
�شعرية الحياة مع �شعرية الن�ص، واإلى 

اأي مدى كنت تنحاز اإلى الأولى؟
الحياة،  في  انهمكُت كثيراً  الجندي: 
داخلي،  في  لحقيقة  �شدى  ه��ذا  ك��ان 
اأكن  ال��ذي لم  النوع من الحياة  ذل��ك 
اإليه، لكني  اأح��نُّ  اأ�شبع منه، وما زلت 
ب���ك���ّل �شيء،  اأخ���ل���ط ك����ّل ����ش���يء  ك��ن��ت 
والحياة  ال�شعر  ك��ان  م��ع��اً.  واأحياهما 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة اإل����ي ���ش��ي��ئ��اً واح������داً، واأظ����ّن 
اإل���ى ذلك  اأن على الآخ��ري��ن الن��ت��ب��اه 
ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��ّدث��ون ع��ن��ي ب��م��ث��ل هذا 
الكام. انحيازي كان اإلى تلك الحياة 
التي تجمع الثَنين في كاأ�ص واحدة. 
كنت اأكره الدر�ص والعمل والوظائف، 
اأجمل حالتها  في  نف�شي  اأج��د  وكنت 
الحالة،  ه����ذه  ت�����ش��ارك��ن��ي  ام������راأة  م���ع 

واأي�شاً مع �شديق.
حقل  ف��ي  ي��وم��اً  عملت  ه��ل  م�سري: 
الثقافة، هل �شاركت في اإقامة رابطة 

اأدبية اأو اّتحاد ما؟
الجندي: عملت يوماً مدّر�شاً، وكنت 
ناجحاً، اأظّن ذلك. وتوّظفت مّرة في 
والإعان،  الدعاية  دائ���رة  ى  ُي�شمَّ م��ا 
الفترة،  تلك  ف��ي  بجّدية  عملت  وق��د 
ك���ان يجل�ص  ال��ب��ع�����ص  اأن  درج����ة  اإل����ى 
ع��ن��دي وي��ح��ّدث��ن��ي ول اأ���ش��ع��ر ب���ه، ثم 
بعد ذلك جاء اأحدهم و�شطب ا�شمي، 
اأي  اأ�شتلم  لم  لكني  المنا�شلين!  اأحد 
من�شب ر�شمي، مّرة كنت نائباً لرئي�ص 
ات��ح��اد الأدب����اء، اأي م��ع��اون��اً، م��ا راأيك 

بتعبير "معاون اأديب"؟!
م�سري: اأعتقد اأنه وظيفة عظيمة، اإذا 
كان الأدي��ب هو اأن��ت! لكنك ل تعطي 
راتباً كغيرك، فلي�ص معك اإل خم�شين 
ليرة، وتتباهى! علي، كيف تنظر اإلى 
الحركة ال�شعرية ال�شورية في حالتها 
الراهنة، فكما ُيقال، لم تظهر اأ�شماء 
كبيرة في �شوريا بعد عقد ال�شتينيات 
اإليه؟ ت��ن��ت��م��ي  ال�����ذي  ال��ج��ي��ل  وذل�����ك 

اإلى  ي�شعون  الآن  ال��ن��ا���ص  الجندي: 

اأق�شده  قلَّته، ما  ب�شبب  رزقهم، لي�ص 
ال�شعراء  الآن  ال��ت��ك�����ّش��ب،  م��ف��ه��وم  ه��و 
باأنه ي�شلح للن�شر  ير�شلون ما ُيعرف 
في مجّات الخليج اأو لبنان ويقب�شون 
على اأربع مقالت 25 األف ليرة �شورية.
اأن  ه���و  اإ���ش��اف��ت��ه  اأري�����د  م���ا  م�سري: 
كنوع  قبلهم،  ومن  ال�شتينيات  �شعراء 
م���ن ال�����ش��ع��ر، وك�����ش��خ�����ش��ي��ات، ُوج����دوا 
ف��ي زم��ن اح��ت��اج اإل��ى اأن ي��زّج بهم في 
المنابر، �شيء ي�شبه خطباء الجمعة، 
واأي�������ام الجمع  ال���ج���وام���ع  ف���ي  ل��ي�����ص 
الأم�شيات  في  بل  الدينية،  والأع��ي��اد 
ال�����ش��ع��ري��ة ب���ال���ج���ام���ع���ات وال���م���راك���ز 
ب���م���ن���ا����ش���ب���ة وم������ن دون  ال���ث���ق���اف���ي���ة، 
منا�شبة، تلك الّدعاءات والمنبريات، 
ك��ان��ت ت�شمح ل��ه��م ب��ذل��ك ال�����ش��ط��وع .

�شعراء  ت��ري��د،  م��ا  اأ���ش��ف  الجندي: 
ال�����ش��ت��ي��ن��ي��ات م���ا زال������وا ي��ك��ت��ب��ون كما 
كانوا يفعلون �شابقاً دون منابر ودون 
�شطوع، اإّل في روؤو�شهم! يوماً لم اأكن 

كّله يخلو من  �شعري  منبرياً،  �شاعراً 
عنترياتهم واّدعاءاتهم، الجميع يعرف 
هذا. واأنا حقاً ل اأجد ما يجمعني بكل 
ه����وؤلء. م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ل��م اأك���ن منهم 
ف���ي م���ا بعد. اأك�����ون  اأن  اأح������اول  ول����م 

مقّدمته  في  ممدوح  يقول  م�سري: 
اإلى  تدعو  اأن  تحب  كنت  اإن��ك  اأي�شاً، 
والمهرجانات،  ال�شعرية  الأم�����ش��ي��ات 
لكنك لم تكن حري�شاً على اأن تذهب 
اإطاقاً! ما راأيك بما ُيقام من اأم�شيات 
والمهرجانات  الثقافية  المراكز  في 
اأو في غيرها من  �شوريا  الأدب��ي��ة في 
اأن عدد  ُيذكر  العربية، حيث  البلدان 
الح�شور في بع�شها كان يكفيه غرفة 
�شغيرة وعدد قليل جداً من الكرا�شي، 
محمود  م��ث��ل  ال�����ش��اع��ر  ك����ان  اإذا  اإل 

دروي�ص اأو اأدوني�ص مثًا؟ 
تف�شد  اأنها  نظري،  وجهة  الجندي: 
اأك���ث���ر م��م��ا ت�����ش��ل��ح. ل���م اأ���ش��ع��ر يوماً 
فعلت  مهرجان،  اأي  في  طّيب  ب�شعور 
اأن  يجب  م�شطراً،  ال�شابق  ف��ي  ه��ذا 
ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ف��ك��ي��ر ج��دي��د بعاقة 
العمل  يجب  ال�شاعر،  م��ع  الجمهور 
ُيحترم  �شحيحة،  عاقة  اإقامة  على 

اأعتقد  الآن،  كاهما  الطرفان.  فيها 
في مهرجانات كهذه، لي�شا محترَمين 

على الإطاق.
يقال  ال��ج��وائ��ز،  ع��ن  وم����اذا  م�سري: 
حت م��راراً، واأنك رف�شت في  ُر�شِّ اإنك 
بداية الأمر، ثم وافقت، لكنك لم تنل 

بعد اأي جائزة؟
وهم  ر���ّش��ح��ون��ي،  َم���ن  ه��م  الجندي: 
لحّنا  اأعطوها  لغيري،  اأعطوها  َم��ن 
م��ي��ن��ة ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ك���ان ي�شّرح 
فيه باأنه يرف�شها، لكنه قبلها، اأق�شد 
لعبد  اأعطوها  ثم  العوي�ص".  "جائزة 
والآن  وف��ات��ه،  قبيل  البّياتي  ال��وه��اب 
هذه  على  ح�شولي  م��ن  م��رع��وب  اأن���ا 
تبدو  لأنها  اأوًل،  غيرها،  اأو  الجائزة 
كيف  اأدري  ل  وثانياً،  م�شبقة،  كنعوة 

�شاأوّزعها.
اأ�شدقائك  م�سري: طلب الكثير من 
ومحّبيك اأن تجمع اأعمالك ال�شعرية 
الكاملة ليطبعوها لك، ريا�ص الرّي�ص 

مّرة.  م��ن  اأك��ث��ر  ط��ري��ق��ي طلبها  ع��ن 
لكنها ُطبعت اأخيراً و�شدرت عن "دار 
عطية" في دم�شق، ماذا �شعرت واأنت 
تحملها وتنظر اإليها، وهي بين يَديك؟

الجندي: الذين يحّبونني لم ينفعني 
حّبهم اأكثر مما �شّرني كره الآخرين. 
مراراً  دم�شق  اإلى  الرّي�ص  ريا�ص  جاء 
ولم يت�شل بي. وما عاد يهّمني اأي دار 
�شيء  اأي  اأع���ّدل  اأو  اأن��ّق��ح  ل��م  تطبعها، 
بها، حتى الأخطاء المطبعية تركتها 
باأنف�شهم.  لي�شّححوها  اأو  ه��ي،  كما 
المقّدمة كتبها ممدوح عدوان لأنهم 
ي��رون اأن م��م��دوح اأك��ث��ر م��ن يعرفني. 
�شاحبة  عطية،  ج��ورج��ي��ت  وال�����ش��ّي��دة 
ال�����دار، ه��ي ال��ت��ي ���ش��اف��رت اإل����ى حلب 
وانتقت لوحة الغاف من ر�شوم �شعد 
يكن، وكان ل مانع لدّي من اأن تكون 
اأكثر  اأح��ب ر�شومك  اأن��ا  من ر�شومك، 
من �شعرك، قلت لك ه��ذا م��ّرة. وقد 
اأت�شّفحها  واأن��ا  اأّول ما �شعرت به  كان 
هناك  واأن  كاملة،  لي�شت...  اأن��ه��ا  ه��و 
ما يمكن اإ�شافته اإليها، كتبت ق�شائد 
منها  تبيي�شها،  علّي  ويجب  ج��دي��دة 
واحدة طويلة جداً، يختلط فيها النثر 

بال�شعر، ل اأدري اإن كنت �شاأتمكن من 
اإنهائها.

م�سري: هل �شعرت بخيبة ما؟
ب�شيء  اأ�شعر  اأن  يهّمني  ل  الجندي: 
كهذا، لكن يوجد خيبة في نهاية كّل 

�شيء.
م�سري: بالن�شبة اإلّي يهّمني الآن األ 
ت�شعر بال�شجر من اأ�شئلتي، قل لي اإذا 
كنت تريدني اأن اأُنهي لقاءنا، ن�شتطيع 
اأن نكمل المقابلة في وقت لح��ق، ل 

اأريدك اأن تكرهني.
اأكثر  اأك��ره��ك  لن  اطمئن،  الجندي: 
م���ن غ���ي���رك، ل��ك��ن ت��ف��ع��ل ح�����ش��ن��اً اإن 

اأ�شرعت باإنهائها.
في  دائماً  كنت  اأخير،  �شوؤال  م�سري: 
�شّف ال�شعراء ال�شباب، ما راأيك بهذا 
في  النثر  لق�شيدة  الوا�شع  النت�شار 

�شوريا؟
الجندي: �شبَّهُت مّرة �شعراء ق�شيدة 
ال�شارع،  في  يتظاهرون  باأنا�ص  النثر 
على  واق��ف��ون  التفعيلة  �شعراء  بينما 
من  منهم  اإليهم.  ينظرون  الر�شيف 
ه��ب��ط اإل����ى ال�����ش��ارع وا���ش��ت��رك معهم، 
ومنهم من اأدار ظهره وابتعد، ومنهم 
المتظاهرين  وي��رم��ي  ي�شّب  راح  م��ن 

بالحجارة.
ت�شويري  م�شهد  من  له  يا  م�سري: 
ي�شلح اأن اأختم به مقابلتنا، التي رّبما 
اأ�شّمها اإلى �شهادات عدد من ال�شعراء 
في الملف الذي ُيعّد عنك، هل تهّمك 

اأو ت�شّرك اأمور كهذه؟
حّد  اإل��ى  وت�شّرني  تهّمني  الجندي: 
اأن ت�شحب  اأن��ت  ما، لكن لماذا يهّمك 
اأنا �شخ�ص  اعترافاً مّني! في النهاية 
اإلى ما  اأنانّي واأحتاج بين حين واآخر 

يغّذي اأنانيتي.
�شوؤال  اأخ���ي���ر،  ����ش���وؤال  ع��ل��ي،  م�سري: 
اأخير اأخير، يبدو وكاأنك في اختيارك 
من  اأك��ث��ر  منذ  فيها  لتحيا  الاذقية 
غروباً  اآث����رت  ت��ق��ري��ب��اً،  ���ش��ن��وات  ع�شر 
بحرياً، ذلك الأفول الأليق بال�شعراء، 
اأي ندم ل ُيعرف عنك، اأي عزاء يوماً 

لم تبحث، تجده في هذا؟
اأي  هناك  اأن  اأج��د  ل  اأوًل،  الجندي: 
نوع من الأفول يليق بي. وثانياً، اأحّب 
ال��غ��روب على ال��ب��ّر اأك��ث��ر م��ن الغروب 
اأحّبه هو نف�شه،  ال��ذي ل  البحر  على 
رغ��م م��ا يعنيه ل��ي م��ن اّت�����ش��اع وعمق 
الاذقية  وث���ال���ث���اً،  و���ش��م��ت.  وع���زل���ة 
القديم  بمرفئها  اأعرفها،  كنت  التي 
نحو  على  اللطفاء  واأهلها  ال�شغير، 
دب��ق، ما ع��ادت هي ه��ي، ما ع��اد هكذا 
مقاهيها،  ول  اأه��ل��ه��ا،  ول  م��رف��وؤه��ا، 
ف���واح�������ش���رت���اه واح���������ش����رت����اه )ي�������رّدد 
���ش��اح��ك��اً(. اأم���ا ال��ن��دم، ه��ذه العاطفة 
اأعرفها  ل��م  ال��ت��ي  الجميلة  المتنّقلة 
�شابقاً، فهل �شمعتني الآن، اأو يوماً ما، 
في جل�شة لنا معاً اأو خال �شهرة مع 
الأ�شدقاء، اأتذكره؟ نحن لم نتحّدث 
األ��ي�����ص كذلك؟  ن��دم��اً على الإط����اق، 
اأبحث  التغيير،  ب��اب  من  رّبما  والآن، 
اأي  ع���زاء. لكن، مثل  اأي  ال��ع��زاء،  ع��ن 
في  عنه  بحثُت  �شيء،  ك��ّل  مثل  �شيء، 

حياتي كّلها، لم، ول، ولن... اأجده.



الثلثاء  1  اأيلول  2009

القرن"  "نهاية  بحقبة  �ُشّمي  ما  �شهدْت 
)ن���ه���اي���ة ال����ق����رن ال���ت���ا����ش���ع ع�������ش���ر( في 
تزامنت  والتي  الغربي  الأدب��ي  الم�شهد 
النحطاط  واأدب  ال��رم��زي��ة  ال��ح��رك��ة  ظ��ه��ور  م��ع 
اأجنا�ص  بين  خلطاً   ،)... واي��ل��د،  اأو�شكار  )رام��ب��و، 
ببع�شها  وت��اأّث��رت  ظهورها  تزامن  مختلفة  اأدبية 
بين  الت�شنيفية  ال���ح���دود  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ال��ب��ع�����ص، 
ال���ف���ّن���ي وب���ي���ن ق�����ش��ي��دة النثر  ال���ن���ث���ر  ن�����ش��و���ص 
لم�شطلح  )كترجمة  الغربية  ال��ح��ّرة  والق�شيدة 
 Free ال��ح��ّر  ال�شعر  م�شطلح  اأم���ا   ،Free Verse
ال�شعرية  بال�شيرورة  نقدياً  خا�ص  فهو    Poetry
من  لكثير  وا�شحة  غير  مائعة  ح���دوداً  العربية( 
�شعراء هذه الحقبة ونّقادها. فعندما اأراد ال�شاعر 
و���ش��ف جمال  �شيمون  اآرث���ر  الإن��ك��ل��ي��زي  وال��ن��اق��د 
الكتابات النثرية للكاتب والناقد الجمالي وولتر 
باتر، ا�شتعار في و�شفه الم�شطلحات نف�شها التي 
ا�شتخدمها بودلير للكام على ق�شيدة النثر. كما 
و�شعراء  ك��ّت��اب��اً  حّفز  الجميل  الفّني  باتر  نثر  اأن 

من  نثرية  مقاطع  اقتبا�ص  على  اآخرين 
كتاباته وت�شطيرها �شعرياً للبرهنة على 

احتمال كونها �شعراً منثوراً! 
المقاَلين  في  ثانية  نجده  الخلط  ه��ذا 
"الغاوون" في عددها  ن�شرتهما  اللذين 
الأم���ي���ر بعنوان  ع��ب��د  ل�����ش��وق��ي  ال��ف��ائ��ت 
"اأبناء الرنين"، وقدور رحماني بعنوان 
"مامح النثيرة في الكتابة ال�شوفية". 
احتوى  الأم���ي���ر  ع��ب��د  م���ق���ال  ك����ان  واإذا 
ما،  نوعاً  �شائعة  تاريخية  مغالطة  على 
ف���اإن م��ا ق��ّدم��ه ل��ن��ا رح��م��ان��ي ي�شل حدَّ 
�شذاجة  عن  ينّم  الذي  الأدب��ي  "اللغو" 
الخلط  ه��ذا  يفّرق  ما  �شطحية.  نقدية 
ال���ذي  ال���ح���ال���ي  ال��خ��ل��ط  اأن  ذاك،  ع���ن 
ن��ت��ك��ّل��م ع��ل��ي��ه ي���اأت���ي ب��ع��د اأك���ث���ر م���ن مئة 
تّم  ع��ام  ال��غ��رب��ي؛ مئة  الخلط  ع��ام على 
للق�شيدة  يكفي  ب��م��ا  التنظير  خ��ال��ه��ا 
اأ�شكالها،  بمختلف  ال��غ��رب  ف��ي  ال���ح���ّرة 
ولق�شيدة النثر العالمية، و�شال خالها 
الكثير من الحبر عن الفروقات وُكتبْت 
اأبحاث ودار�شات عديدة عن الخ�شائ�ص 
 - كبير  ح��د  اإل���ى   - لتت�شح  وال�����ش��ف��ات، 
ح���دود الأج��ن��ا���ص ف��ي ال��خ��ط��اب النقدي 
النقدية  وتبقى حدودنا  الغربي،  الأدب��ي 

)العربية( عالقة في نهايات القرن الفائت.

اأبناء الرنين الغربي
الأمير  عبد  ُي��ب��رز  الرنين"،  "اأبناء  مقالته  ف��ي 
بطريقة ممتعة الخ�شائ�ص ال�شوتية والإيقاعية 
ميراثنا  ت�شكيل  ف���ي  ذل���ك  واأث�����ر  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ّل��غ��ة 
التي  التفعيلة"  "ق�شيدة  ذل��ك  في  بما  ال�شعري، 
ال�شعري.  التطّور  و�شطى" في  "منطقة  ي�شّميها 
منطقة  وج��ود  ينكر  عندما  تاأتي  المغالطة  لكن 
براأيه  ال��ذي  العالمي  ال�شعر  في  مماثلة  و�شطى 
النثر".  اإل���ى  ال��م��وزون  ال�شعر  م��ن  فقط  "َعَبر 
ف���م���ق���ول���ة ك����ه����ذه )وال�����ت�����ي ت����ف����وح م���ن���ه���ا رائ���ح���ة 
"الرنين  اأي��دي��ول��وج��ي��ة ف��ي ���ش��ي��اق ال��ح��دي��ث ع��ن 
العربي"( توحي خطاأً اأن "ق�شيدة النثر" الغربية 
تطّورا  واح��د،  �شيء  الحّرة" الغربية  و"الق�شيدة 
النثر  نثرية ق�شيدة  واأّن  واح��دة!  اأروم��ة  من  معاً 
الغربية  الحّرة  الق�شيدة  اإيقاعية  توازي وُت�شاوي 
ونبرّيتها، واأخيراً اأنه لم يكن ثمة منطقة و�شطى 
الق�شيدة  فيها  ُوج��دت  الغربي،  ال�شعر  في  اأي�شاً 
الق�شيدة  من  م�شتّقة  عرو�شية  باإيقاعات  الحّرة 
التفعيلة  ق�شيدة   " "المبداأ في  ت�شبه  الموزونة، 
العربية، واإن كانت اأقّل �شرامة منها، وذلك يعود 

اإلى الب�شاطة الن�شبية )نقطة ذكرها عبد الأمير( 
)الإنكليزي  ال��غ��رب��ي  ال��ع��رو���ص  ب��ه��ا  اّت�����ش��م  ال��ت��ي 

خ�شو�شاً( مقارنة بالعرو�ص العربي.
ب��ي��ن الق�شيدة  ال���دائ���م  ال��ج��م��ع )وال��خ��ل��ط(  ه���ذا 
اأدى  ال��ذي  ال��غ��رب ه��و  ال��ح��ّرة وق�شيدة النثر ف��ي 
ب�شكل غير موزون  ك��ّل ما كتب  اإل��ى و�شع  ب��دوره 
في الإنتاج ال�شعري العربي الحديث تحت يافطة 
الإنتاج  اأكان ذلك  �شواء  العربية"،  النثر  "ق�شيدة 
نثرياً  اأم  اإيقاعياً  كتلّي،  ب�شكل  مكتوباً  اأم  م�شّطراً 
داً ال��خ��ط��اب ال��ن��ق��دي ال��ع��رب��ي من  خ��ال�����ش��اً، م���ُج���رِّ
العربية  النثر  لق�شيدة  �شحيح  ٍر  ت�����ش��وُّ تطوير 
النثر"  "ق�شيدة  م���ع  ال��م��ت�����ش��اب��ك��ة  وع��اق��ات��ه��ا 
و"ال�شعر  الغربية  الحّرة"  و"الق�شيدة  العالمية 

الحّر" )التفعيلة( العربي.
المو�شوع،  ه��ذا  على  يتكّلم  م��ن  اأول  ل�شُت  طبعا 
فمن الأ�شخا�ص الذين اأثروا هذا النقا�ص، ولفترة 
الجّنابي،  ال��ق��ادر  عبد  ال��ع��راق��ي  ال�شاعر  طويلة، 
وذلك بم�شاهمات نقدية مهّمة، ن�شرها في موقع 

"اإياف" )حان اأي�شاً وقت جمعها في كتاب(. لكن 
المقاَلين  منا�شبة  تفويت  الممكن  م��ن  يكن  ل��م 
نظر  بوجهات  ثانية  المو�شوع  لطرح  ال�شابَقين 

جديدة.
وبالعودة اإلى المناطق الو�شطى واأ�شداء الرنين، 
ي��اأخ��ذن��ا ال��ن��اق��د الأم��ي��رك��ي ���ش��ارل��ز ه��ارت��م��ان في 
عبر   "Free Verse ال���ح���ّرة  "الق�شيدة  ك��ت��اب��ه 
وت���ط���ّوره���ا تحت  ال��ق�����ش��ي��دة  ه���ذه  م���راح���ل ولدة 
تاأثير الإرث العرو�شي الغربي، مبّيناً كيف احتوت 
وبدرجات  ن�شوئها،  منذ  الغربية  الحّرة  الق�شيدة 
المحافظة  حاولت  اإيقاعية  بنيات  على  متفاوتة، 
على �شبح تنظيم عرو�شي ما، الأمر الذي جعلها 
الموزونة،  للق�شيدة  ال�����ش��رع��ي��ة  ال��وري��ث��ة  دائ���م���اً 
القيود،  الكثير من  التحّرر من  اأراد  الذي  والبن 
من  الكثير  على  نف�شه  الوقت  في  المحافظة  مع 
العادات والتقاليد )منها الت�شطير ال�شعري الذي 

�شنتوقف عنده لحقاً(. 
يمكن اأن نخت�شر ال�شياق الذي ن�شاأت فيه الق�شيدة 
اإليوت عن  قاله  ما  بع�ص  بنقل  الغرب  الحّرة في 
ال��م��و���ش��وع ف��ي ك��ت��اب��ات��ه ال��ن��ق��دي��ة ال��ع��دي��دة. ففي 
مقالته المعنونة "تاأّمات في الق�شيدة الحّرة - 
الحّرة"  ب�"الق�شيدة  ُي�شّمى  ما  "اأن  يعلن   ،"1917

ال��ظ��اه��ر عما  اف���ت���راق���ه  ه���و ج��ن�����ص م���خ���ادع، واأن 
وفي  فقط".  وه��م  التقليدية  الق�شيدة  ب�  ُي�شّمى 
باوند: وزنه و�شعره"،  "اإزرا  بعنوان  اأخرى  مقالة 
الأهم  "الق�شائد  الأ�شلوبية:  روؤي��ت��ه  اأكثر  يف�ّشر 
التي ُكتبْت في لغتنا، ُكتبْت اإما باأخذ �شكل �شعري 
وال�شحب  التفاعيل،  خما�شي  كالأيامبي  ب�شيط، 
اأي �شكل  البدء من دون  واإم��ا  منه ب�شكل م�شتمّر، 
ب�شيط".  �شعري  �شكل  اإل��ى  ذلك  وتقريب  �شعري، 
"الق�شيدة  ا�شتنتاج مهم:  اإلى  اإليوت  اأخيراً  ي�شل 
ذلك  لأن  ال��وزن،  بغياب  تعريفها  يمكن  ل  الحّرة 
تفاعيل  اإلى  تق�شيمه  يمكن  �شطر  فاأي  م�شتحيل، 
ون���ب���رات. ال��ب��ح��ور الأب�����ش��ط ه��ي ت��ك��رار مجموعة 
واح����دة م��ن ال��ت��ف��اع��ي��ل، م��وؤّل��ف��ة رب��م��ا م��ن مقطع 
اأو ق�شير ثم طويل، مكّرر  لفظّي طويل فق�شير، 
اأكبر  بتف�شيل  بعد ذلك  ُمكمًا  خم�ص مّرات..."، 

عن اأنواع التفعيات وغير ذلك من التقنيات.
ال��ن�����ش��خ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن ه���ذا ال���ك���ام ن��ج��ده��ا في 
المعا�شر"،  ال�شعر  "ق�شايا  المائكة  نازك  كتاب 
على  العملية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  وي��ن��ط��ب��ق 
)تفعيلة(،  حراً"  "�شعراً  ��ي  ���ُش��مِّ م���ا 
ي�شّكل  وه�����و  ه���ن���ا.  واح������د  ف���ال���م���ب���داأ 
الو�شطى" )التي  "المنطقة  خا�شة 
والتي مّرت  الأمير(،  قفز فوقها عبد 
الغربية،  )ال��ح��ّرة(  الق�شيدة  عبرها 

قبل اأن ت�شبح حّرة تماماً. 
لقد كتب اإليوت �شعره كما نّظر، وهو 
الأّول.  ول  ذل��ك  ف��ي  الوحيد  يكن  ل��م 
ف��م��ن��ذ ال��م��رح��ل��ة ال��روم��ن�����ش��ي��ة ب����داأت 
ووردزوورث  )م��ع  الأول���ى  المحاولت 
باأ�شكال عرو�شية  للكتابة  وكولريدج( 
بهوبكنز  م���������روراً  ان����ف����ت����اح����اً،  اأك����ث����ر 
النفتاح  ه��ذا  و�شل  حتى  وبراونينع، 
اإلى اأق�شاه مع ويتمان، الذي واإْن خا 
ي��خ��ُل من  ل��م  ال����وزن، فهو  �شعره م��ن 
قوانين اإيقاعية اأراد اأن تحكم �شطوره 

ال�شعرية.
لعملية  معّيناً  ا�شماً  اإل��ي��وت  ي��ع��ِط  ل��م 
التقريب هذه التي تكّلم عليها، اإّل اأن 
المن�شاأ(  )الفرن�شية  الت�شميات  بع�ص 
ك�"الق�شيدة  الوقت  ذل��ك  في  ظهرت 
)عو�ص   "Vers Libéré ال��م��ت��ح��ّررة  
الق�شيدة الحّرة(، والتي عنت الق�شيدة 
ل��ل��ن��ظ��ام العرو�شي  ت��ف��ّرع��ات  ت��ح��ت��وي ع��ل��ى  ال��ت��ي 
�شّنف  هكذا  بنف�شه.  ال�شاعر  يبنيها  الكا�شيكي 
لي�ص  ولكن  حراً  )�شعراً  اإليوت  �شعر  النّقاد  بع�ص 
تماماً(، وغيره من �شعراء اللغة الإنكليزية الذين 
اأو  الرومن�شية(  المرحلة  منذ  راأينا  )كما  �شبقوه 
كرين،  ه��ارت  اأودن،  و.  لويل،  )روب���رت  بعده  اأت��وا 
كثر(،  وغيرهم  نيميروف،  هوارد  ويلبر،  ريت�شارد 
ال��وزن وال��اوزن )ممكن  بين  ه��وؤلء كتبوا �شعراً 
اأن نعّربه ون�شّميه تفعيلة اإذا اأردنا(، �شعراً يقع في 

منطقة و�شطى. 
ب��ع��د ذل����ك، وب��ط��رق مختلفة،  ا���ش��ت��م��ّر  ال��ت��ح��ري��ر 
الأم��ي��رك��ي، حيث  الأدب����ي  ال��و���ش��ط  ف��ي  خ�شو�شاً 
ا�شتخدمها  ال��ت��ي  الأ���ش��ل��وب��ي��ة  ال��ط��رائ��ق  اختلفت 
ال�شعراء لكتابة الق�شيدة الحّرة، ما جعل ال�شاعر 
�شاعر  "لكل  اأن  يعلن  ���ش��ت��وري��ر  اإدوارد  وال��ن��اق��د 
الثقافي  الأم��ي��رك��ي  ال��ت��اأث��ي��ر  الحّرة".  ق�شيدته 
"الق�شيدة  تطّور  في  كبير  اأث��ر  له  ك��ان  واللغوي 
ال��ط��رف الآخ����ر من  ال���غ���رب، وع��ل��ى  الحّرة" ف��ي 
ال��م��ح��ي��ط، ب���رز وي��ل��ي��ام ك��ارل��و���ص وي��ل��ي��ام��ز قطباً 
ويليامز  اأراد  ال��ت��ق��ن��ي.  الإل��ي��وت��ي  للخط  م���وازي���اً 
اإنما  ال��ح��ّرة،  للق�شيدة  الإيقاعي  التقليد  اإك��م��ال 
ي  اأك���ث���ر ع��ل��ى م���ا �ُشمِّ ب��ط��رق م��خ��ت��ل��ف��ة، م��ع��ت��م��داً 

ت. �ص. اإليوت، بري�شة: عبداهلل اأحمد.
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و"النََّف�ص".   )Cadence( ب�"الوْقع" 
ال�شاعر  ل�شوت  يخ�شع  لديه  الإيقاع 
ال�����ش��خ�����ش��ي، ح��ي��ث ي��م��ّث��ل ك���ل �شطر 
التقنية  ت���راج���ع���ت  ���ش��ع��ري��اً.  زف����ي����راً 
التقليدية لم�شلحة الإيقاع الداخلي، 
الق�شيدة  اأم����رك����ة  اأراد  ف��وي��ل��ي��ام��ز 
الحياة  خ�شو�شية  لتعك�ص  ال���ح���ّرة، 

واللغة الأميركيَتين. 
�شعراء  تبعه من  ويليامز وَمن  اأر�شى 
اإيقاعية  ت��ق��ال��ي��د  ال���ح���ّرة،  ال��ق�����ش��ي��دة 
ج��دي��دة )ت��ب��ع��ه ف��ي��ه��ا م��ع��ظ��م �شعراء 
الق�شيدة الحّرة بعد منت�شف القرن 
لكنها  ال���وزن،  ع��ن  تخّلت  الع�شرين( 
)الإيقاعي(،  التنظيم  عن  تتخّل  لم 
ي���ق���ف ف�����ي م����ق����ّدم����ة ع���ن���ا����ش���ر ه���ذا 
)كان  ال�����ش��ع��ري  الت�شطير  التنظيم 
في  ال��خ��ّط  لهذا  اأول���ى  حالة  ويتمان 
هنا  فالت�شطير  ال���ح���ّرة(.  الق�شيدة 
لمجّرد  اأو  �شعرياً،  تجميًا  يكن  ل��م 
العالم  اإل�����ى  ال��ن�����ص  ان���ت���م���اء  اإث����ب����ات 
من  اأ�شا�شياً  ج��زءاً  ك��ان  ب��ل  ال�شعري، 
وفكرتها؛  ال���ح���ّرة  ال��ق�����ش��ي��دة  ب��ن��ي��ة 
تقنية من بقايا ال�شبح العرو�شي لها 
اعتبرنا  اإذا  لذلك،  تحكمها.  قوانين 
الق�شيدة الحّرة البن المتحّرر، لكن 
المحترم، لتقاليد قديمة )الت�شطير 
النثر  ق�شيدة  ف��اإن  م��ث��اًل(،  ال�شعري 
ولم  ت��م��ام��اً  م��ك��ان مختلف  م��ن  اأت���ت 
اأرادت  ب���ل  ب�����ش��يء،  الل����ت����زام  ت���رغ���ب 
)ال�شعرية  والتقاليد  العادات  تدمير 
لقد  العرو�شية(.  وغير  العرو�شية 
القيود،  ه��ذه  ال��ب��داي��ة  منذ  اح��ت��ق��رت 
الحتقار  ه��ذا  م��ن  هوّيتها  لتكت�شب 
ك��ان��ت ق�شيدة  ل��ق��د  ال���ت���م���ّرد.  وه����ذا 
بيت  ت��رك  ال��ذي  ال�شاّل  الب��ن  النثر 
الطاعة، ولم يرغب يوماً في العودة.

ق�سيدة النثر )غير( الُم�سّطرة
اإيقاعية  تقنية  اإذاً  ال�شعري  الت�شطير 
ت�شتخدمها  ال���ع���رو����ص،  ب��ق��اي��ا  م���ن 
ُت�شتخدم  لم  وه��ي  ال��ح��ّرة،  الق�شيدة 
جزء  لأن��ه��ا  ال��ن��ث��ر  ق�شيدة  رّواد  م��ن 
تحطيمها.  اأرادوا  التي  التقاليد  من 
الذي  النثر  ت�شتخدم  النثر  ق�شيدة 
ى  هو جزء من هوّيتها. اأما لماذا ُي�شمَّ
النثر  ب�"ق�شيدة  ��راً  م�����ش��طَّ ُيكتب  م��ا 
باإرثنا  ع��اق��ة  ل���ه  ف��ه��ذا  العربية"، 
ق�شيدة  ون�شوء  المهيمن،  العرو�شي 
النثر  بالتزامن مع ق�شيدة  التفعيلة 
ال��ع��رب��ي��ة، وه���و م��و���ش��وع ي��ح��ت��اج اإلى 
هذا  م�شاحة  تكفيه  ل  خا�شة  وق��ف��ة 
اإلى  ال��ت��ط��ّرق  يمكننا  ل��ك��ن  ال��م��ق��ال. 
اأطراف المو�شوع بالعودة اإلى مقالة 
النقدية  والأخ���ط���اء  رح��م��ان��ي  ق���دور 
فبعدما  ب���ه���ا.  ق����ام  ال���ت���ي  ال��ف��اح�����ش��ة 
ذك���رن���اه ���ش��اب��ق��اً، م���ن ال�����ش��ع��ب فهم 
)كما  ال��ق��ول  ك��ات��ب  لأي  يمكن  ك��ي��ف 
وويتمان  ب��ودل��ي��ر  اأن  رح��م��ان��ي(  فعل 
وكلوديل وهنري مي�شو واإيليار و�شان 
جميعهم  هم  ومالرميه  بر�ص  ج��ون 
ه���وؤلء  ن��ث��ر! فبع�ص  ق�����ش��ي��دة  ك��ّت��اب 
وبع�شهم ق�شيدة  كتب ق�شيدة حّرة، 
ن��ث��ر، ول اأري�����د اإ���ش��اع��ة ال��ك��ث��ي��ر من 
لكن  كهذا.  بدائي  خلط  على  الوقت 

ل��م ي��ت��وّق��ف رح��م��ان��ي ع��ن��د ذل����ك، بل 
اإثبات  اأراد  "كا�شيكي"،  ناقد  وك��اأي 
اأ�شولها  )اأو  النثر  ق�شيدة  �شعرية 
يّدعي(  كما  ال�شوفية  الكتابات  ف��ي 
ب��ت��ح��وي��ل��ه��ا اإل�����ى ق�����ش��ي��دة ح������ّرة، اأي 
ن�شو�ص  م��ع  ف��ع��ل  ك��م��ا  بت�شطيرها، 
اآخر،  بمعنى  ع��رب��ي!  واب���ن  ال���ح���ّاج 
ق�شيدة  ���ش��ع��ري��ة  رح���م���ان���ي  ل��ي��ث��ب��ت 
النقدي  م���ن���ظ���وره  ����ش���م���ن  ال���ن���ث���ر، 
ال�شّيق والمتقادم، قام بت�شويه �شكلها 
فق�شيدة  اأدب������ي،  ك��ج��ن�����ص  وم��ح��وه��ا 
ف���ي عرف  ت��ك��ون  اأن  ي��م��ك��ن  ال��ن��ث��ر ل 
بطريقته  ي���ف���ك���رون  وم����ن  رح���م���ان���ي 
اإذا  اإل  �شعراً  المحّنطين  نّقادنا  من 
�شعرية  كتابة  اإل��ى  وتحّولت  رت،  �ُشطِّ
اأرادت )اأي ق�شيدة النثر( نق�شها في 
الأ�شا�ص.ربما اعتمد في مقالته تلك 
على التعريف المت�شّلب الذي اأطلقه 
بنثام:  الإنكليزي جيرمي  الفيل�شوف 
كامل  ب�شكل  ال�شطور  ت�شير  "عندما 
ح��ت��ى ال��ه��ام�����ص الأي���م���ن، ف��ه��ذا نثر؛ 

وعندما ل يحدث ذلك، فهذا �شعر". 
الغابر  الزمن  ينا�شب  التعريف  ه��ذا 
الذي اأُطلق فيه )نهاية القرن الثامن 
حركة  اأي  ظ���ه���ور  ق��ب��ل  اأي  ع�������ش���ر(، 
طليعية فّنية، وقبل ظهور الن�شو�ص 
�شة )المكتوبة باإرادة ق�شدّية(  الموؤ�شِّ
لجن�ص ق�شيدة النثر على يد رّوادها 
مالرميه،  رام��ب��و،  )بودلير،  الأوائ���ل 

اأو�شكار وايلد، َدْو�ُشن(.
اإن الذين كتبوا ق�شيدة النثر ونّظروا 
لها منذ بودلير اإلى الآن، اأرادوا دائماً 
فقط  ي�����ش��اوي  ل  ال�����ش��ع��ر  اأن  اإث���ب���ات 
هو  وه��ذا  ال�شعري،  ال�شطر  اأو  البيت 
جوهر نثرية ق�شيدة النثر. واإذا كان 
ال�شعري  الت�شطير  اأغرا�ص  اأحد  من 
ال���ح�������ش���ول على  ه�����و  )ال�����ع�����دي�����دة( 
التوّقف  على  باإجباره  القارئ  انتباه 
)ب�شرياً ومعنوياً ونف�شياً( عند نهاية 
وعبر  النثر،  ق�شيدة  ف��اإن  �شطر،  ك��ّل 
جلب  على  عملت  النا�شجة،  تجاربها 
الن��ت��ب��اه ب��ط��رائ��ق اأ���ش��ل��وب��ي��ة اأخ���رى 

تنتمي اإلى عالمها الخا�ص. 
"النثر" هو اللعبة الكبرى  ا�شتخدام 
الأكبر.  وت��ح��ّدي��ه��ا  ال��ن��ث��ر،  لق�شيدة 
ال���ب���داي���ات ك���ان ع��ل��ي��ه��ا تمييز  ف��م��ن��ذ 
النثرية  ال���ن�������ش���و����ص  ع����ن  ن��ف�����ش��ه��ا 

ال��ف��ّن��ي��ة )ال�����ش��ع��ري��ة(، وف��ع��ل��ت ذلك 
با�شتخدام  الحقيقية(  نماذجها  )في 
و�شائل  عبر  تحطيمه  ثم  ومن  النثر 
الأميركية  ال��ن��اق��دة  اإل��ي��ه��ا  ت��ط��رق��ت 
م���ارغ���ري���ت م���ورف���ي ف���ي ك��ت��اب��ه��ا عن 
"ِعْرُف  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ن��ث��ر  ق�����ش��ي��دة 
النثري  لل�شرد  نق�ص  من  تخريب"، 
التوّقع  وتحطيم  الإح���ال���ة،  ون��ق�����ص 
التدّفق  هنا  يلعب  ال�����ش��ور.  وتعاقب 
ق�شيدة  لن�ّص  )المتوا�شل(  النثري 
النثر دوراً محورياً في اآلية عمل هذه 
هوّية  تحديد  في  وبالتالي  الو�شائل، 

ق�شيدة النثر.
ق�شيدة  على  يكن  ل��م  ال��ب��داي��ة،  منذ 
النثر اإثبات اأنها �شعر )بح�شب الروؤيا 
الم�شّطرة(،  الإي��ق��اع��ي��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وه�������ذا ه�����و ال����ف����خ ال�������ذي وق������ع فيه 
النثر  لق�شيدة  المتحّم�شين  بع�ص 
اأن  ك���ان عليها  ب��ل  ب��ه��ا،  وال��م��وؤم��ن��ي��ن 
نثراً  لي�شت  اأن��ه��ا  )خ�����ش��و���ش��اً(  تثبت 
)ول���و ك��ان��ت ن��ث��ري��ة ط��ب��اع��ي��اً(، لذلك 

اإثبات  ف���ي  اأح����ده����م  ي���رغ���ب  ع��ن��دم��ا 
فاإنه  ت�شطيرها،  خال  من  �شعريتها 
بذلك يجّردها من �شفتها الأ�شا�شية 
اأن يدّجنها وي�شعها  الهّدامة، ويريد 
لي�شت  فمهّمتها  متقادمة.  اأط��ر  ف��ي 
ومحاكاته،  المو�شيقي  ال�شعر  تقليد 
اأو ال��ل��ه��اث خ��ل��ف الإي���ق���اع، ف��م��ا ينتج 
����ش���وزان برنار،  وب��ح�����ش��ب  ذل����ك،  ع���ن 
تافهة...  حلى  ت�شبه  "ن�شو�ص  ه��ي 

وت�شلية اإيقاعية".
الق�شدية هنا اأمر جوهري في عملية 
الإثبات هذه، لذلك فاإن عملية ربط 
ال�شوفية  بالن�شو�ص  النثر  ق�شيدة 
عملية  اإل  ه��ي  م��ا  القديمة  العربية 
لق�شيدة  عربي  اأب  عن  يائ�شة  بحث 
العربية(  ب��ال��ل��غ��ة  )ال��م��ك��ت��وب��ة  ال��ن��ث��ر 
ع��رب��ي غير  ل�شعر  ت��راث��ي��ة  و���ش��رع��ي��ة 
رغبة  تحوي  النثر  ق�شيدة  م���وزون. 
الهدم،  ف��ي  واع��ي��ة(  غ��ي��ر  اأو  )واع��ي��ة 
وهذه  ج��دي��د،  �شعري  مخلوق  وخلق 
الن�شو�ص  في  موجودة  غير  الرغبة 
الموؤّلف  ق�شدية  اأن  كما  ال�شوفية، 
الن�ّص،  هوّية  تحديد  في  جداً  مهمة 
عندما  ال��ق��ارئ.  من  تلّقيها  وطريقة 
ة  اأنه ق�شّ اإلى القارئ على  م ن�ّص  ُيقدَّ
القارئ  ه����ذا  ف�����ش��ي��ق��راأه��ا  ق�����ش��ي��رة، 

م اإليه  بطريقة تلقٍّ نثرية، وعندما ُتقدَّ
النتباه،  ف�شيختلف  �شعر،  اأنها  على 
�شعرياً،  )وال��ت��وّق��ع(  ال��ت��ل��ّق��ي  وي��ك��ون 
ياأخذ فيها المجاز وال�شتعارة معانَي 
الن�شو�ص  ال���ق���ارئ.  ل���دى  مختلفة 
الق�شدية،  ه���ذه  ت��ح��ِو  ل��م  ال�شوفية 
ت��ح��ِو رغ��ب��ة ه��ادم��ة؛ ُكتبت على  ول��م 

اأنها نثر، واإن كان نثراً جمالياً.
وتدّفق،  كتلة  ق�شيدة  النثر  ق�شيدة 
ال�شكل،  ب��ه��ذا  اإل���ي���وت  ك��ت��ب��ه��ا  ل��ذل��ك 
الحّرة  لق�شائده  مخالف  ب�شكل  اأي 
اإليوت  ه���اج���م  ل��ق��د  )ال���م���ت���ح���ّررة(. 
ق�����ش��ي��دة ال��ن��ث��ر ون��ف��اه��ا ���ش��ع��ري��اً في 
النثر"  "حدود  ب��ع��ن��وان  ل���ه  م��ق��ال��ة 
اأن��ه قبل ذل��ك، جّرب  اإّل   ،1917 العام 
الجديد  ال�شعري  الجن�ص  هذا  كتابة 
ل��ف��ت��رة ق�����ش��ي��رة ج����داً ف���ي ب��ح��ث��ه عن 
اأربع  فكتب  ج��دي��دة،  �شعرية  اأن��م��اط 
اإل  منها  ُين�شر  لم  فقط  نثر  ق�شائد 
واحدة )"ه�شتيريا"( العام 1915 في 
التي  الكاثوليكية"  "الأنطولوجيا 

المرء  ي��ت�����ش��اءل  ب��اون��د.  اإزرا  ح��ّرره��ا 
م���اذا ك���ان ���ش��ي��ح��دث ل��ت��اري��خ ق�شيدة 
عماقة  اأدبية  قامة  تبّنتها  لو  النثر 
ك���اإل���ي���وت، ول����م ي��ج��ب��ن )ك��م��ا يحدث 
���ش��ع��راء الإي��ق��اع وال���وزن(  لكثير م��ن 
"ه�شتيريا"  اأمام هجينيتها؟ ق�شيدة 
تقنّي  ����ش���اع���ر  ق���ب���ل  م����ن  ال���م���ك���ت���وب���ة 
ا�شتخدام  يمكن  كيف  تثبت  ك��اإل��ي��وت 

النثر لكتابة �شعر مده�ص ونا�شج. 
كارلو�ص  وي��ل��ي��ام  اأي�������ش���اً  ك��ت��ب��ه��ا  ك����ذا 
الحّرة  ال��ق�����ش��ي��دة  رائ�����د  وي���ل���ي���ام���ز، 
في  "كورا  مجموعته  في  الأميركية 
وهو   ،)1920( ارتجالت"  الججيم: 
الكتاب الذي طرح فيه ويليامز روؤيته 
على  تعتمد  اأم��ي��رك��ي��ة  ن��ث��ر  لق�شيدة 
والتاريخ  اليومية،  الأميركية  اللغة 
الأميركي، في مقاطع نثرية غام�شة 
كتابة  وي���ل���ي���ام���ز  اع���ت���ب���ره���ا  ك��ث��ي��ف��ة، 
كان  م��ا  اإل���ى  بالن�شبة  ث��وري��ة  �شعرية 
في  �شائداً  كان  وما  نف�شه،  هو  يكتبه 
عليه  كان  الأميركي.  الأدب��ي  الو�شط 
التاأّثر  تهمة  عن  يدافع  اأن  ذل��ك  مع 
بها  واج��ه��ه  ال��ت��ي  الفرن�شي  بال�شعر 
التاأّثر  تهمة  وبالتحديد  باوند،  اإزرا 
العنوان )"كورا في  برامبو بدءاً من 
الجحيم"،  "ف�شل في  الجحيم" عن 

اإلى  "اإ�شراقات"(  عن  و"ارتجالت" 
الأ���ش��ل��وب. ل ي��ه��ّم��ن��ا ك��ث��ي��راً م��ا قاله 
ويليامز في دفاعه، فالق�شية هنا هي 
كتب  الذي  والنظري  النقدي  الوعي 
ب�شكل  النثرية  ق�شائده  ويليامز  ب��ه 

ابتعد فيه عن �شطوره ال�شعرية. 
في  نف�شه  ال�شيء  فعل  اآ�شبري،  جون 
كتابه "ثاث ق�شائد" )1972( الذي 
ح���ّق���ق ف��ي��ه ح��ل��م��ه )ك���م���ا و���ش��ف��ه في 
 )1980 العام  وار�شو  في  معه  مقابلة 
مبتعداً  بالكلمات،  ال�شفحات  بملء 
هذا  المقّطعة.  الحّرة  ق�شيدته  عن 
اآ���ش��ب��ري ك��ان تدريجاً،  الب��ت��ع��اد ل��دى 
ففي اإنتاجه ال�شعري ال�شابق ل�"ثاث 
جية ل�شطره  ق�شائد"، ثمة اإطالة تدرُّ
متقّطعة  م���ح���اولت  م���ع  ال�����ش��ع��ري، 
لكتابة ق�شائد نثر، حيث اأراد وب�شكل 
الإجبارية  الوقفة  تاأخير  تدريجي، 
لم  لكنه  �شعري،  �شطر  كّل  نهاية  في 
ال�شطر  ه��ذا  ع��ن  كامل  ب�شكل  يتخلَّ 
وع���ن  ق�شائد"،  "ثاث  ف�����ي  اإل 
نظرته  اآ�شبري  يو�شح  ه��ذا  اختياره 
ال�����ش��ع��ري��ة ف���ي م��ق��اب��ل��ة اأخ�����رى معه 
كورترلي:  "النيويورك  م��ج��ل��ة  ف��ي 
فيه  يتّم  تماماً،  جديد  �شيء  "النثر 
لل�شعر  العتباطية  التق�شيمات  اإلغاء 
ف���ي ���ش��ط��ور، ب��ح��ي��ث ل ي��م��ك��ن��ه��ا بعد 
المرء  اآليات تفكير  التدّخل في  ذلك 
�شيذوب  ال��ك��ت��اب��ة؛  اأث���ن���اء  وتقطيعها 
ليتحّول  وي��ن��ح��ّل،  ال�����ش��ع��ري  ال�����ش��ك��ل 
م�����ادًة ت��ح��ي��ط ب��ن��ا، ك��م��ا ُي���ح���اط وعي 

المرء باأفكاره".
)اأو  اختارها  التي  ال�شعرية  الأ�شكال 
ال�شابقون  ال�����ش��ع��راء  ي��خ��ت��ره��ا(  ل���م 
فال�شكل  تفكير،  طريقة  ع��ن  تك�شف 
بل  هنا،  متقابلَين  لي�شا  والمحتوى 
م��ن�����ش��ه��ران. ج��ان ك��وه��ي��ن ج���ادل في 
عن  م�شتقًا  عن�شراً  لي�ص  ال��وزن  اأن 
عن  ينف�شل  ل  ج���زء  ب��ل  ال��ق�����ش��ي��دة، 
المفهوم،  المعنى. و�شمن هذا  �شياق 
ال������اوزن )وال���ن���ث���ر اأي�������ش���اً( ج����زء ل 
يتجّزاأ من معنى الق�شيدة. هل يمكن 
اأن نتخّيل ماذا كان �شيحدث لق�شائد 
ك�شرد  "حياة  ف����ي  ن���ا����ش���ر  اأم����ج����د 
بي�شون  عّبا�ص  ق�شائد  اأو  متقّطع"، 
في "نقد الألم" )با�شتثناء ق�شيدتي 
تّم  لو  الأخطاء"(  و"لعبة  "اأحبك" 

تقطيعها وت�شطيرها؟
ل يمكن الختباء وراء حّجة "ما يهّم 
الن�شو�ص لطم�ص  ال�شعرية" في  هو 
والأ�شاليب،  الأ���ش��ك��ال  ب��ي��ن  ال��ح��دود 
ي��م��ك��ن ف�����ش��ل��ه��ا عن  ف��ال�����ش��ع��ري��ة ل 

الأ�شلوب وعن الختيار. 
"ما ُيكتب في الأدب هو المو�شوعات 
يقول  تكتبها"  ك��ي��ف  ال��م��ه��م  ذات���ه���ا، 
يخ�ّص  ال����ك����ام  وه�������ذا  ب���ورخ���ي�������ص، 
ال�����ش��اع��ر ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، حيث 
ال��ك��ب��رى في  ال��م�����ش��وؤول��ي��ة  ت��ق��ع عليه 
الختيار بين الأ�شكال ال�شعرية، فهو 
ل يختار المعنى ثم يقوله ب�شكل ما، 
يريد  ما  يترك  ثم  ال�شكل،  بل يختار 
اآخر،  بمعنى  اأي  فيه.  ين�شكب  قوله 
اأ�شلوبي،  فيل�شوف  الحداثي  ال�شاعر 

ولي�ص فيل�شوفاً فكرياً.
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ي�شّمى  م���ا  اأو  ال���ق���ب���ور  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب��ة 
"ال�شاهدة"، الإيبيتاف épitaphe، ُعرف 
اأبيات  وه��ي  ال��ق��دام��ى،  اليونانيون  بها 
الأر���ص بطًا  دفين  ا�شم  ما تحمل  �شعرية غالباً 
اأو �شيا�شياً اأو �شاعراً. على قبر اأ�شيل ُكتبت كلمات 
اأوفوريون  ابن  اأ�شيل،  "هنا  تاأليفه هو نف�شه:  من 
الخ�شبة.  غ��ال  بين جنائن  وم��ات  اأتيكا  ف��ي  ول��د 
�شي�شهدان  َمن  ماراثون  )مدينة(  وغابة  الفر�ص 
قبر  على  اأم��ا  )العالية(".  قيمته  على  الأب��د  اإل��ى 
بهزلّيته  ال��م��ع��روف  الإغ��ري��ق��ي  وال�شاعر  ال��ع��ّداء 
�شيمونيد  ع��م��د  ف��ق��د  م(  ق.   476( ت��ي��م��وك��ري��ون 
قبره:  على  الطريفة  ال�����ش��اه��دة  ه��ذه  كتابة  اإل���ى 
اآكًا،  حياته  عا�ص  الذي  تيموكريون  يرقد  "هنا 
�شارباً وقائًا ما هو �شّد الجميع". هذه ال�شواهد 
ففي  الكني�شة،  من  مراقبة  بعد  ما  في  اأ�شبحت 
فرن�شا مثًا كان النباء وحدهم من ي�شتطيعون 
اأم��ا ال��ب��رج��وازي��ون فكان  فعل ذل��ك دون م�����ش��ورة، 

عليهم التوّجه ل�شراء ذاك الحق من الكاهن!
هذه العادة لم تكن متداولة بين العرب 
اأي�شاً  ن���ادرة  وظ��ّل��ت  الخلفاء،  عهد  ف��ي 
الآ�شيوية،  الإ���ش��ام��ي��ة  الإم������ارات  ف��ي 
لكننا ن�شتطيع ماحظة ا�شتعمال تلك 
الموري�شكيين،  ل���دن  م��ن  الإب��ي��ت��اف��ات 
اإ���ش��ب��ان��ي��ا، ومن  اأو  اإف��ري��ق��ي��ا  ���ش��واء ف��ي 
الذين  العثمانيين  ال�شاطين  ط��رف 
الجانب  ه����ذا  ف���ي  ���ش��ك  دون  ت�����اأّث�����روا 
تلك  ت�شيع  حيث  الم�شيحية  بالعادات 
قبر  ك��ت��اب��ًة على  م��ث��ًا  ال��ك��ت��اب��ة، فنجد 
المن�شور  م��ح��ّم��د  ال��ع��رب��ي  ال��ع�����ش��ك��ري 
المتوّفى �شنة 1002م في مدينة �شليم، 
وعلى قبر محّمد بن ن�شر بن الأحمر 
اأّول ملوك الأندل�ص �شالة الن�شريين، 
اأو بني ن�شر اآخر من حكم تلك الباد 

من الم�شلمين المتوفى �شنة 1273م. 
ال��ق��ب��ر ي�����ش��ب��ح ال��ك��ائ��ن ف��ي ن��اح��ي��ة ما، 
بطاقته الأخيرة، هوّيته الخالدة، لذلك 
الر�شائل  من  لنوع  حامًا  مثَّل  طالما 
ك��اآخ��ر فعل  ي��م��ّرره��ا  اأن  يريد الإن�����ش��ان 
وقول وحركة يمكنه القيام بها. وما تلك 
لم�شاهير  وال�شخمة  الفخمة  القبور 
مثل فا�شكو دي غاما و�شك�شبير )الذي 
"فليبارك  ال�شهير:  اإي��ب��ت��اف��ا  ا�شتخدم 

اهلل من يحفظ هذه الحجار، وليلعن من يحّرك 
القبور  نب�ص  عادة  لحماية عظامه من  عظامي"، 
ثّم  ع�����ش��ر(،   ال�شابع  ال��ق��رن   - زم��ن��ه  ف��ي  ال�شائعة 
من  وغيرها  الفّنية  التحفة  الأّول  نابليون  قبر 
في  َم��ن  �شهرة  ال�شتهار  ا�شتطاعت  التي  القبور 
فكرة  مع  متناغمة  اإبداعية  محاولة  اإل  باطنها، 
لر�شائل  وحّمالة  الأزل��ي،  الإن�شان  مطمع  الخلود 
راف�شة لذاك الموت. ول عجب اأن نجد في اللغة 
الفرن�شية اأن كلمة قبر tombeau  هي اأي�شاً نوع 
 16 )ال��ق��رن��ان  ال��ب��اروك  ع�شر  ف��ي  ذاع  مو�شيقّي 
و17(، ول عجب اأي�شاً في اأن ُتبنى قبور من طراز 
اأهرام الفراعنة منذ ما يزيد عن اأربعة اآلف �شنة، 
ثم ليرتادها ال�شّياح نا�شين اأن ما في داخلها لي�ص 
اأن  الموت  ا�شتطاع  ما  كل  عظمية؛  هياكل  �شوى 

ي�شنعه باإن�شان.
القبر لو يتاح لنا الذهاب بعيداً ما هو �شوى حياة 

رمزية م�شّغرة لإن�شان مّيت.
من هذه الزاوية �شنفّكر في قبور كائنات من نوع 
ال�شعراء والكّتاب والفا�شفة والفّنانين اأهي قبور 
اإن��ه��ا تحمل ف��ي باطنها م��ا ه��و خاف  م��ح��اي��دة؟ 
ذلك. اأعليها اأن تكون قبور �شاكتة ل توحي �شوى 
من  م��ي��زة  م��ع  ذل��ك  يتعار�ص  األ  النهاية؟  بفعل 

والفناء.  الموت  الأ�شا�شية: رف�ص  الإب��داع  ميزات 
ذلك اأن الفناء ل يمكن اأن يكون من �شيم المبدع. 
ك��ان ع��ل��ى ال��م��ب��دع اأن ي��ب��دع ف��ي م��وت��ه اأي�����ش��اً، اأّل 
ُتحكى  اأعاجيب  اأن  حتى  الفعل،  ذاك  عن  يتوّقف 
ع��ن م���وت ب��ع�����ص ال��م��ب��دع��ي��ن م��ن خ���ال عبارات 
مثل: "بعد �شراعه مع المر�ص يختار الرحيل"، 
"موت  موته"،  بعد  "يعود  اإرادي،  كفعل  ال��م��وت 
التي  ال���ع���ب���ارات  م���ن  ذل����ك  غ��ي��ر  اإل����ى  �شاعرّي"، 
تكون  اأن  عن  بعيدة  المبدع  عاقة  اأن  على  ت��دّل 

خا�شعة لذاك الموت. 
القبور  �شواهد  على  وغيره  ال�شعر  كتابة  ظاهرة 
ن�شتطيع تحديدها، لكن يمكن  ظاهرة قديمة ل 
اأن نذكر مثا ال�شاعر الغنائي اليوناني المعروف 
المراثي  ���ش��اح��ب   )556  -  468( ���ش��ي��م��ون��ي��د���ص 
لت اأبياته على �شواهد قبور من  العديدة الذي �ُشجِّ
ال�شهرة  تلك  بذلك،  عالية  �شهرة  فك�شب  رثاهم 
التي ازدادت برثائه الإ�شبارطيين الذين ُقتلوا في 
معركة "ثرموبيلي" )"مامح يونانية في الأدب 

العربي"، اإح�شان عبا�ص، 1977(.
وث��م��ة ك��ت��اب م���ن ���ش��م��ن ك��ت��ب ق��ل��ي��ل��ة ف���ي تراثنا 
ال��ع��رب��ي اه��ت��ّم ب��درا���ش��ة ت��ل��ك ال�����ش��واه��د ه��و كتاب 
الُمعلى"  الباب  مقبرة  ذكر  في  الأعلى  "ال�شرف 
المولود  ال�شيبي  علي  بن  محّمد  الدين  لجمال 
الأبيات  اآلف  يحفظ  ك��ان  اإن��ه  وقيل  1378م  ع��ام 
والتي  ال��ق��ب��ور  ���ش��واه��د  ع��ل��ى  المكتوبة  ال�شعرية 
�شّنفها في هذا الكتاب )حّققه الدكتور اأحمد بن 

عمر الزيلعي(. 
"الأفوغرام" الكلمة  اأي�شاً  ى  ُت�شمَّ القبور  �شواهد 
الذي  المنظوم"  "النق�ص  تعني  التي  الرومانية 
ع��ل��ى ال��ق��ب��ور، وال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت ف��ي م��ا ب��ع��د تعني 
الهزلي  الطابع  ذات  الق�شيرة  ال�شعرية  القطعة 
الحديثة،  الأدبي ومدار�شه  النقد  )كتاب  ال�شاخر 

�شتانلي هايمن، ترجمة: اإح�شان عّبا�ص(.
 

القبر كاآخر حامل اإبداعي
و�شايا  ثمة  العربي  ال��ت��راث  م��ن  كتب  ب�شعة  ف��ي 
يطلبون  المنّية  ح�شرة  في  وه��م  وكّتاب  ل�شعراء 
تكون  ما  غالباً  جمل  اأو  معّينة،  اأبيات  كتابة  فيها 
اأخ��ي��رة، على ق��ب��وره��م. م��ن ذل��ك ن���ورد ما  حكمة 
جاء في كتاب "العقد الفريد": "ولما َح�شرت اأبا 

القا�شم -  اإ�شماعيل بن  وا�شمه   - الوفاُة  العتاهية 
اأو�شى باأن ُيكتب على قبره هذه الأبيات الأربعة:

اأُْذن حيٍّ ت�شّمعي
ا�شمعي ثّم عي وعي
اأنا رهٌن بم�شجعي

فاحذري مثل م�شرعي
ع�شت ت�شعين حّجًة
اأ�شلمتني لم�شجعي

لي�ص زاٌد �شوى التقى
فخذي منه اأو دعي

اأو اأب���و ن��ّوا���ص ع��ن ال��ري��ا���ش��ي ق���ال: ُوج����دْت تحت 
مكتوب  رقعٌة  نّوا�ص  اأبو  عليه  مات  الذي  الفرا�ص 

فيها هذه الأبيات:
يا ربِّ اإْن عظمت ذنوبي َكْثرًةً

فلقد علمُت باأّن عفوك اأعظُم
اإن كان ل يرجوك اإل ُمح�شٌن

فبمن يلوذ وي�شتجير الُمجرُم
عاً اأدعوك ربِّ كما اأمرَت ت�شرُّ

فاإذا َرَدْدَت يدي فمن ذا َيرحم
مالي اإليك و�شيلة اإل الرجا

وجميُل عفوك، ثّم اأني ُم�شلُم".
اأبيات اأخيرة مكّثفة، عميقة النف�ص كاآخر 
زف����رة، ك��ي��ف ل وه���ي ���ش��ك��رة م��ن �شكرات 
الموت، تناحر مع ظرفية الإن�شان العابر.
فّن  كّل  في  "الم�شتطرف  كتاب  في  وورد 
م�شتظرف" لاأب�شيهي: "توّفي رجل من 

كندة فُكتبت على قبره هذه الأبيات:
يا واقفين األم تكونوا تعلموا

اإن الِحمام بكم علينا قادُم
لو تنزلون ب�شعبنا لعرفتمو
ط في التزّود نادُم اأن المفرِّ

ل ت�شتعّزوا بالحياة فاإنكم
ق هادُم تبنون والموت المفرِّ

�شلوى الردى ما بيننا في حفرة
حيث المخّدم واحد والخادُم".

- وفي ذلك دللة  المجهول  ال�شاعر  هنا 
الذين  الأح�����ي�����اء  ي���خ���اط���ب   - ت��خ��ف��ى  ل 
موته  رغ��م  الحياة  حّيز  ف��ي  �شيتحّركون 
م��ت��ح��ّدث��اً ع��ن ن���وع م��ن الن��ت�����ش��ار ببلوغ 

حقيقة ما وتجاوز فعل الموت.
طبقات  ف���ي  الأن���ب���اء  ع��ي��ون  "كتاب  وف���ي 
قوله:  ورد  اأُ�شيَبَعة  اأب��ي  لب��ن  الأطّباء" 
"قال الأمير اأبو الوفاء المب�ّشر بن فاتك حّدثني 
اأنه  الآم��دي  بابن  المعروف  الح�شين  اأب��و  �شيخي 
اأبا  اإن  اإ�شحاق بن زرع��ة يقول  اأب��ي علي  �شمع من 
على  يكتب  اأن  اإليه  ى  و�شّ ع��دي  بن  يحيى  زكريا 
قبره حين ح�شرته الوفاة، وهو في بيعة مرتوما 

بقطيعة الدقيق هذين البيَتين:
رّب ميت قد �شار بالعلم حّيا

ى قد مات جهًا وعّيا  وُمبقَّ
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً

ل ُتَعدُّ الحياة في الجهل �شّيا".
دللة قديمة وعظيمة  كما ل يخفى  البيَتين  في 
ق��ائ��ل��ة ب��ن��وع م��ن ال��خ��ل��ود ال���ذي ي��م��ك��ن اأن يبلغه 
منت�شراً  رحل  فالراحل  عموماً،  والمبدع  العاِلم 
روؤيته  اله�ّص،  الإن�شاني  وعلى ج�شده  الموت  على 
الجاهل  ينال من  اأنه  الموت عميقة فحواها  اإلى 
اأبو  حّتى وهو حّي. هذا القبر �شفحة كتب عليها 

زكريا بن عدّي - الطبيب - فل�شفته.
لتراجع  منا�شبة  الحالت  جميع  في  الموت  لي�ص 
توبة خائفة  واإعانه  ق��رارات حياته  الإن�شان عن 
ومختنقة، بل ثمة ملّحون كثر اأرادوا الم�شي دون 
رجعة في طريق �شعبة �شّد ال�شائد: القبر كتتّمة 
العرب،  اأجدادنا  بع�ص  اأراده  هكذا  عميقة،  لثورة 

المتنّبي، بري�شة: عبداهلل اأحمد.

�سالح بن عّياد
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وهو �شقٌّ قد ُيقراأ للتعّجب من �شعرنا 
بالخمر، لكن يمكن  المتغّني  العربي 
الأم��ر مكتوباً على حجر  ق��راءة ه��ذا 
"معجم  ك��ت��اب  ف��ق��د ورد ف��ي  ال��ق��ب��ر؟ 

الأدباء" للحموي قول اأبي الهندي:
كفني يوماً  مّت  اإن  "اجعلوا 

ورق الكرم وقبري مع�شرْه
وادفنوني وادفنوا الراح معي

واجعلوا الأقداح حول المقبرْه
اأنني اأرجو من اهلل غداً

بعد �شرب الراح ح�شن المغفرْه
قبره  عند  يجتمعون  الفتيان  وراأي��ت 
وي�شربون وي�شّبون ن�شيبه على قبره".

في  ال�����ش��رور  "قطب  ف���ي  ورد  م���ا  اأو 
من  ح��ك��اي��ة  الخمور" ع���ن  اأو����ش���اف 
اأرمينية  ف��ي  محجن  اأب���ي  ق��ب��ر  راأى 
اأرمينية  وف��ت��ي��ان  ك���رم،  ���ش��ج��رات  بين 
و�شرابهم  ب���ط���ع���ام���ه���م  ي����خ����رج����ون 
كاأ�شه  �شربوا  ف��اإذا  ع��ن��ده،  فيتنّزهون 
�شّبوا على قبره. مثل هذه الحكايات 
اأطرفها  ال��ع��رب��ي،  الأدب  ف��ي  األ��ي��ف��ة 
عزيزاً  ن��دي��م��اً  ف��ق��دوا  م��ا  اإذا  ن��دم��اء 
كانوا يتّمون جل�شاتهم بجانب القبر. 
ذكره  م���ا  "الأغاني"  ف���ي  ورد  ف��ق��د 
للحزين  ال�شعر  اأن  اأب��ي��ه  ع��ن  العتبي 
ب����ن ال����ح����ارث، اأح�����د ب���ن���ي ع���ام���ر بن 
�شع�شعة، وكان اأحد نديَميه من بني 
فلما  حنيفة،  بني  م��ن  والآخ����ر  اأ���ش��د 
مات اأحدهما كان ي�شرب وي�شّب على 

قبره ويقول:
كاأ�شها من  هامة  ت�شرف  "ل 

وا�شقه الخمر واإن كان قبرْ 
كان حّراً فهوى فيمن هوى

كّل عود ذي �شعوب ينك�شْر
قال: ثم مات الآخر فكان ي�شرب عند 

قبَريهما وين�شد:
خليلّي هّبا طالما قد رقدتما...".

وان�شراف  وب��ال��ح��ّري��ة  بالحياة  ه��ي��ام 
اآخ��ر غير  للموت معنى  فيهما يجعل 
الإن�شان،  ع��ل��ى  وط����اأة  واأق�����ّل  م���األ���وف 
�شمنّي  اع��ت��راف  فيها  ���ش��وداء  كملهاة 
الإن�شانية  ال��و���ش��ع��ي��ة  ج�����دوى  ب���ا 
وعبثيتها؛ الفكرة الوجودية الحديثة 

مع كامو و�شارتر. 
م��ا ن��ح��ن ���ش��وى ال��ح��ي��اة، اأم����ا الموت 
ف�شيء اآخر، الجّثة تلك، م�شتقبل كّل 
اإن�شان، لي�شت �شوى حالة من حالته 
الأخ�������رى، ج���ّث���ة ت�����ش��رب ال��خ��م��ر في 
ذهن الحّي عبر القبر البارد، البطن 
الأ�شود المخيف. وهنا من المنطقي 
الذين  الأح��ّب��ة  الأح��ّب��ة؛  اأن نلج قبور 
لقائهم.  وب��ي��ن  ب��ي��ن��ن��ا  ال��ق��ب��ر  ي��ح��ول 
الحكايات متعّددة عّمن يموت معانقاً 
�شيتح�ّش�ص  رّبما  وكمداً،  حزناً  القبر 
ول����و ل��ل��ح��ظ��ة ب��ع�����ص ال����ح����رارة التي 
م���ا ه���ي ���ش��وى ذك�����رى، م��م��اه��اة بين 
المحبوب.  وال��راح��ل  القبر  جزئيات 
يوؤّكد بيتان جاءا في كتاب "الأغاني" 
اأن ج���اري���ة م���ن ج�����واري م��ح��م��د بن 

�شليمان وقفت على قبره قائلة:
مبيتا هويُت  لمن  التراب  "اأم�شى 

األق التراب فقل له: ُحيِّيتا
اإّنا نحّبك يا تراب وما بنا

اإل كرامة من عليه حثيتا". 

الق�شائد  بهذه  زاخر  الأدب��ي  وتراثنا 
ال��ت��ي ت��ق��ال وق��وف��اً على ال��ق��ب��ر. وفي 
ن��ف��ه��م ذاك  اأن  ي��م��ك��ن  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا 
التعامل مع القبر من لدن الزائرين، 
ير�ّشونه  نظافته،  على  ي�شهرون  فهم 
بالماء ك�شقاء للذكرى، يقبعون عنده 
اأن  ت��م��ام��اً  ال���ط���وال، نفهم  ال�����ش��اع��ات 
الم��ت��داد ال��ف��ي��زي��ق��ّي ل��ل��ذي ح��ّل بين 
من  معنى  ف��ي  ي�شبح  الأرواح  ع��ال��م 
ال��م��ع��ان��ي اأح��ج��ار ال��ق��ب��ر. ه��ن��ا ي�شبح 
اأي�شاً؛  وللمّيت  اأخ���رى  دلل���ة  للقبر 
في  والمّيت  ر�شالة  و�شفه  في  القبر 
الأخير  واإن كان هذا  و�شفه متقّبًا. 
من  لخروجه  �شيئاً  ليتقّبل  يعد  ل��م 
الماّرين  الأحياء  ف��اإّن  المعنى،  دائ��رة 
اأن  �شيعرفون  القبر  ذاك  �شدفة على 
ال�شمير  اإل��ى  م��وّج��ه  مكتوب  ال��ك��ام 
الباطن  ف���ي  اأخ����ي����راً  غ��ي��اب��اً  ال��غ��ائ��ب 
الأجوف. ورد في "الأغاني" اأنه ُوِجَد 
اأبي  قبر  جنب  اإل���ى  ج��اري��ة  قبر  على 
ن��ّوا���ص ث��اث��ة اأب��ي��ات، فقيل اإن��ه��ا من 

قول اأبي نّوا�ص نف�شه، وهي:
ُمتلثِّماً ُزرُته  لقبر  "اأقول 

�شقى اهلل َبْرَد العفو �شاحبة القبِر
لقد َغيَّبوا تحت الثرى قمَر الدجى

و�شم�ص ال�شحى بين ال�شفائح والعفِر
عجبت لعين بعدها َملَّت البكا

وقلب عليها يرتجي راحَة ال�شبِر".
وفي كتاب "النجوم الزاهرة في ملوك 
م�شر والقاهرة" لبن تغري البردي 
يذكر اأن اأحدهم كتب على قبر كافور:

منفرداً كافور  يا  قبرك  بال  "ما 
بال�شح�شح الموت بعد الع�شكر اللجِب

يدو�ص قبرك اآحاد الرجال، وقد
كانت اأ�شود ال�شرى تخ�شاك في الكتِب".
ر�شالة  �شوؤال،  واأّي  �شوؤال،  القبر  على 
اإلى الحّي واأخرى اإلى المطلق، ترجمة 
ل��ح��ي��رة اإن�����ش��ان��ي��ة اأب���دي���ة، ����ش���وؤال با 
العتمال.  لهذا  حامل  القبر  ج��واب. 
ثّمة محاورات كثيرة مع تلك القبور اأو 
مع �شّكانها، وعبارة "�شكن" لن ندعها 
ال�شارخ،  نداعب معناها  اأن  دون  تمّر 
في  الكائن  ع��ن��وان  ي�شبح  القبر  ب��اأن 
ما  لنتاأّمل  المقبرة.  ا�شمها:  مدينة 
دم�شق"  ت���اري���خ  "مخت�شر  ف���ي  ج���اء 
اإ���ش��م��اع��ي��ل بن  "وعن  لب���ن م��ن��ظ��ور: 
�شّيار، قال: مات ابن لأرطاة بن �شهية 

ال����م����ّرّي، م����ّرة غ��ط��ف��ان، ف���اأق���ام على 
غ��داة فيقول:  ك��ّل  ياأتيه  قبره ح��وًل، 
ي��ا ع��م��رو اإن اأق��م��ت ح��ّت��ى اأم�����ش��ي، هل 
وين�شرف؛  ويبكي  م��ع��ي؟  رائ���ح  اأن���ت 
وي��اأت��ي ال��ق��ب��ر ع��ن��د ال��م�����ش��اء فيقول: 
ي��ا ع��م��رو اإن اأق��م��ت ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح هل 
وين�شرف..."  ويبكي  معي؟  غاٍد  اأنت 
حاملة  البناية   - الحكاية  اآخ���ر  اإل���ى 
دليًا  تبقى  وال��ت��ي  ال��ن��خ��رة  ال��ع��ظ��ام 
نمّرر  ف���ي ح�������ش���رت���ه،  ال���ك���ائ���ن  ع���ل���ى 
ر�شالة نجوى وهي  اأنف�شنا  اإلى  عبره 
ح��ّب ال��ك��ائ��ن ال��غ��ائ��ب ف��ي ك��ّل فر�شة 
تتكّرر  ن��ب��ي��ل��ة.  اإن�����ش��ان��ي��ة  كخ�شي�شة 
ذلك  و�شنلحظ  اأّيامنا  اإل��ى  الظاهرة 
ل�شاعَرين  مثاَلين  اإي����راد  عبر  ج��ل��ّي��اً 
ومحّمد  قّباني  ن��زار  هما:  �شهيرين 
قّباني  كتب  فقد  الجواهري.  مهدي 

على قبر اأبيه ما يلي:
حواليك اجتمعنا  اأبي  يا  اأبي،  "يا 

تطلَّْع تجْد بنا اأ�شداءْك
لم ت��ش�ع�ك ال�دني�ا فكيف لقبٍر

اأن يواري تحت الثرى كبرياءْك
ْت هذه ميتة الن�شور، تلفَّ

تجد الأر�ص وال�شماء وراءْك".
المكتوبة  ال��ج��اّف��ة  للكلمة  وخ���اف���اً 
رّبك  اإل��ى  "اإّن  ال�شخ�شّي:  قبره  على 
الرجعى/  مثوى  فقيد ال�شعر العربي  
ال�شاعر  ك��ت��ب  ف��ق��د  قّباني"،  ن�����زار 

الراحل على قبر ابنه توفيق:  
"اأتوفيق كيف اأ�شّدق موت الع�شافير 

والأغنياتْ  
واأن الجبين الم�شافر بين الكواكب ماتْ  
البحار  م���اء  ي��خ��زن  ك���ان  ال����ذي  واأن 

بعيَنيه ماتْ  
باأّي اللغات �شاأبكي عليك؟

وموتك األغى جميع اللغاْت".
الذي  اأبقراط  الإغريقي  غرار  وعلى 
ة حياته  عمد تامذته اإلى كتابة ق�شّ
على قبره، عّج قبر الجواهري باأبيات 
الرائعة  ق�����ش��ي��دت��ه  م��ن��ه��ا  ���ش��ع��ره  م��ن 
ال�شاعر  يفت  ولم  الخير".  دجلة  "يا 
القبر  اأن يجعل من حجر  في حياته 
اإثر فقده  المتاأ�ّشية  لعواطفه  حامًا 
"ال�شّيدة  لأخته المدفونة في مقبرة 

زينب":
نبيهة   "حبيبتي 

نبيهة اإن الليالي ملعبه ْ 

ْْ ونح�ن فيه�ا ط�ابٌة وم�شربه 
رهن الليالي كيف ما دارت بنا  

كعقرب ال�شاعة رهن الذبذبْه
حبيبتي نبيهة كيف ذوتْ  
معجلة ب�شمتك المحّببْه

حبيبتي نبيهة �شنلتقي 
عّما قليل عند هذي المتربه ْْ 

اأخوك محّمد مهدي الجواهري".
نجد  الغابرة  الع�شور  اإل��ى  وبالعودة 
���ش��واه��د ك��ث��ي��رة م��ع��روف��ة، ف��م��ا ُكتب 
على قبر ليونيدا�ص الأّول في القرن 
قبور  وع��ل��ى  ال��م��ي��اد،  قبل  الخام�ص 
الماّر،  اإ�شبارطي:"اأّيها  ث��اث��م��ئ��ة 
اذهب اإلى اإ�شبارطة وقل لها اإننا هنا 
تتّمة  لأوامرها"،  من�شاعين  ن��رق��د 
ل��ح��ّب ن��ق��ّي و���ش��ف��ح��ة اأخ���ي���رة خالدة 
توا�شلت اإلى زمننا. بينما الذي ُكتب 
ع��ل��ى ق��ب��ر ���ش��ي��ب��ي��ون الإف���ري���ق���ي فهو 
تتّمة لإح�شا�ص بالقهر من لدن روما 
اأعلن القائد الع�شكري  الوطن، حيث 
وطني  "يا  القائلة:  الثورية  ر�شالته 
ال��ج��اح��د، ل���ن ت��ك��ون ع��ظ��ام��ي لك". 
ُكتب  ما  العا�شية  العبارة  هذه  �شبيه 

على قبر روب�شبيير الزعيم ال�شيا�شّي 
اأحد  ال�شهير،  الفرن�شي  والمحامي 
اأهّم رموز الثورة الفرن�شية في نهاية 
�شتة  قتل  �شّفاح  ع�شر،  الثامن  القرن 
اآلف �شخ�ص في �شتة اأ�شابيع، وانتهى 
ث��ورت��ه على  ب��اإع��دام��ه مكمًا  ال��ح��ال 
"اأيها  ق��ب��ره:  على  المكتوبة  ال��ع��ب��ارة 
لو ظللُت  لأن��ي  تبِك موتي،  الماّر، ل 

حّياً لمتَّ )اأنت(".
لحركات  هدفاً  اأي�شاً  القبر  كان  لقد 
انتقام، من اأمثلة ذلك ما ورد في كتاب 
الأثير  لب��ن  التاريخ"  في  "الكامل 
��ن��ع ب��ق��ب��ر �شاحب  ال����ذي ف��ي��ه م���ا ���شُ
يَديه  اأ�شابع  "خلعوا  بعدما  اإذ  الزنج 
مات،  حتى   )...( كعَبيه  من  ورجلَيه 
ك�شروا على قبره األف �شيف"! العنف 
اإذاً كان على ج�شَدين: ج�شد من لحم 

ودم وج�شد من حجر وتراب.

القبر المقّد�س
قبور التبّرك قبور ل�شنا متاأّكدين من 
�شالحين،  اأو  "قّدي�شين"  احتوائها 
ورغ����م ذل���ك ي���زوره���ا ج��م��ه��ور وا�شع 
ب��م��م��ار���ش��ات ذات طابع  ي��ق��وم ح��ول��ه��ا 

عجائبي: مباخر، �شموع، قرابين...
وينت�شر في ال�شمال الغربي التون�شي 
ا�شم  يحملون  �شالحون"  "اأولياء 
المروّيات  وم���ن  غريب"،  "�شيدي 
ال�شم  ل�������ش���ّر  ال���م���ف�������ّش���رة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
)غ���ري���ب( ه���و ا���ش��ت��ي��ق��اظ��ه��م ف���ي يوم 
المباغت  القبر  ليكت�شفوا  الأّي��ام  من 
المعهودة.  الأر�����ص  م��ن  م�شاحة  ف��ي 
معنى ذلك اأّن القبر يحتوي على ولّي 
كراماته  وم���ن  ك���رام���ات!  ذي  ���ش��ال��ح 
الأول�����ى ق��ب��ره ال��م��ف��اج��ئ. ولأن���ه���م ل 
يعرفون عنه �شيئاً يطلقون عليه ا�شم 

الغريب". "�شيدي 
ت��اري��خ ال��ع��رب ال��ق��دي��م ل ي��خ��ل��و من 
ح���ك���اي���ات م�����ش��اب��ه��ة ل��م��ا ي���ج���ري في 
ل  ال���ذي  التون�شي  ال��غ��رب��ي  ال�����ش��م��ال 
ت��ك��اد ت��خ��ل��و ولي����ة م���ن ولي���ات���ه من 
حكايات  ف��ث��ّم��ة  غريب".  "�شيدي 
التي  ال��ط��ي��ور  ح��ك��اي��ات  ع��دي��دة منها 
تخرج من القبور )كال�شدى والهام(، 
الأ���ش��ج��ار ال��ت��ي ت��ن��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا، النور 
قبر  من  انبعث  مثلما  منها  المنبعث 
النجا�شي ملك الحب�شة، والخبر ورد 

في "المنتظم" لبن الجوزي.  
لي�شل  ام��ت��ّد  التقدي�ص  ه��ذا  اأن  كما 
اإل����ى ق��ب��ور غ��ي��ر م��ت��وّق��ع��ة م��ن��ه��ا قبر 
ال���م���ت���ن���ّب���ي ال���ق���ائ���م ف����ي م���ق���ب���رة في 
فهذا  ب��ال��ع��راق.  ال��ن��ع��م��ان��ّي��ة  منطقة 
ال�������ش���اع���ر ال������ذي ����ش���غ���ل ال���ن���ا����ص في 
لأن  م��وت��ه،  ف��ي  بع�شها  �شغل  حياته 
اأن  النعمانية  في  �شائعاً  اعتقاداً  ثمة 
عند  يقف  يجتاحها  عندما  الفي�شان 
قبر المتنّبي، لذلك اأ�شبح هذا القبر 
يوؤمنون  ال��ن��ا���ص  م���ا ج��ع��ل  ك��ال�����ش��ور، 
الكرامات  اأ�شحاب  م��ن  �شاحبه  ب��اأن 
"اأبو �شورة". وقد  ا�شم  مطلقين عيه 
ُكتب على �شاهدة قبر المتنّبي بح�شب 

كتاب "المنتظم" لبن جوزي:
�شنعت ما  الأّيام  غير  اإلى  "انظر 

اأفنت اأنا�شاً بها كانوا وقد فنيْت
دنياهم �شحكت اأّيام دولتهم

حّتى اإذا انقر�شوا ناحت لهم وبكْت".
ق���ّوة خارقة  ب��وج��ود  الع��ت��ق��اد  ولي�ص 
اأم��راً عربياً �شرفاً  القبر  منبعثة من 
اإنما هو �شاأن عام وقديم قدم الح�شارة 
الإن�شانية. ي�شير ابن اأبي اأ�شيبعة في 
اإ�شقليبيو�ص  ال��ي��ون��ان��ي  ع��ن  ح��دي��ث��ه 
"اأنهم )الإغريقيون( كانوا ي�شت�ْشفون 
بقبره، وُيقال كان ُي�شرج على قبره كّل 
ال�شت�شفاء  وعادة  األف قنديل".  ليلة 
هذه عند قبور الأموات ل تخفى على 
اإل��ى الآن،  اأح��د، وهي ما ت��زال جارية 
ح�شور  بمجّرد  م�شاهدتها  ن�شتطيع 
تون�ص  في  ي�شّمى  ما  اأو  "ح�شرة"، 
ب�"زردة" )الكلمة م�شتعملة في ليبيا 
عاقة  للكلمة  هل  ن��دري  ول  اأي�شاً( 
"زرد"؟ ففي الكام  ولو بعيدة بفعل 
المقّد�ص  القبر  ح�شرة  ف��ي  المغّنى 
لل�شفاء  �شريح  طلب  معانيه  من  ما 
اأ�شول  م��ف��ه��وم ذي  م��ن م��ر���ص غ��ي��ر 
الب�شيط،  ال�شعبي  بعدها  في  �شوفّية 
ومن تلك الأغاني ال�شائعة في مدينة 
ق��ف�����ش��ة ب��ال��و���ش��ط ال��ت��ون�����ش��ي واح���دة 

ل وجيب دوايا". تقول: "عجِّ
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الفرن�شي  ال�����ش��اع��ر  ول����د 
����ش���ي���ب���رف���ي���ال في  ج�������ول 
بالأورغواي  مونتيفيديو 
باكراً  ال��ي��ت��م  ع����رف   .1884 ال���ع���ام 
ماًء  �شربهما  نتيجة  وال��َدي��ه  ب��وف��اة 
�شعرية  اأ�شمومة  اأول  ن�شر  ف��ا���ش��داً. 
"�شباب  ع���ن���وان  ت��ح��ت   1900 ���ش��ن��ة 
بالخدمة  ال��ت��ح��ق  ث���م  الما�شي"، 
ُي�������ش���دم فيها  ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال���ت���ي ل���م 
بعد  ال��م��ه��م��ة.  ق�����ش��اوة  ب�شبب  ك��ث��ي��راً 
ذلك اأكمل درا�شته للقانون واللغات. 
وع��ن��دم��ا ب��ل��غ ال��ع�����ش��ري��ن م���ن عمره 
تزّوج في الأورغواي بيار �شافيدرا، 
اأطفال.  و�شّتة  التوازن  منحته  التي 
اأندريه  من  ك��ّل  �شاعريته  اإل��ى  انتبه 
ج��ي��د وب����ول ف���ال���ي���ري. وق����د ربطته 
الأدب  ب��اأه��ّم وج��وه  ���ش��داق��ات متينة 
ف����ي ف���رن�������ش���ا: ج�����اك ب���ري���ف���ي���ر، بول 
اإيتيامبل...  مي�شو،  هنري  بولهان، 
اأم�شى معظم حياته في حّب زوجته 
وتوفي  و�شعره.  واأ�شدقائه  واأبنائه 

في باري�ص �شنة 1960. 
اإلى  لنعد  �شيبرفيال؟  ن�شف  كيف 
لل�شاعر  باري�شية"  "يوميات  ك��ت��اب 
األ��ف��ن�����ش��و ري��ي�����ص الذي  ال��م��ك�����ش��ي��ك��ي 
ي�شف �شوبرفيال في مقال مخ�ش�ص 
الفرن�شي"  ال�شعر  "زرافة  ب��اأن��ه  ل��ه 
اإق��ام��ت��ه ف��ي ري��و دي جانيرو،  اأث��ن��اء 
يتمّتع  ك��ان  ال�شاعر  ه��ذا  اأن  م�شيفاً 
�شامقة،  وب��ق��ام��ة  ع��ال��ي��ة  ب�����ش��ج��اع��ة 
وهو  اإيفل  "برج  باأنه  و�شفه  عندما 
ل��ه قال  ك��ت��اب م��ك��ّر���ص  ي�شير". وف��ي 
في  باأنه  روا  كلود  الفرن�شي  ال�شاعر 
�شاعر رديء  �شاعر،  كّل  "�شاأن  داخله 
ُلوي عنقه"، في معنى اأن �شوبرفيال 
ف��ي م��اأم��ن م��ن ع��ي��وب ال�����ش��ع��ر. وما 
اأن�����ه عا�ص  ي�����دّل ع��ل��ى خ�����ش��و���ش��ي��ت��ه 
مع  لكنه  ال�شوريالية،  ف���وران  ف��ت��رة 
ع��ل��ى ���ش��وت��ه الخا�ص،  ذل���ك ح��اف��ظ 
ال�شوريالي  نعدم ميوله  اأن  دون  من 
ال���خ���ف���ي ن���ح���و ���ش��ل��ط��ة ال���ح���ل���م. لم 
اللغة  اإل��ى  ا�شت�شافة  �شاعرنا  يعرف 
اللبناني  ال�شاعر  بف�شل  اإل  العربية 
المو�شوعي  ك��ت��اب��ه  ف��ي  ���ش��اوول  ب��ول 
التفاتة  وه��ي  الفرن�شي،  ال�شعر  عن 
�شبه  كان  �شاعر  على  ال�شوء  �شلطت 

غير مرئي في الثقافة العربية.
من  ق�شائد  مجموعة  ن��ت��رج��م  ه��ن��ا 
البريء"  "المحكوم  م���ج���م���وع���ة 

ال�شادرة لدى "غاليمار" )1969(.

الرابعة �سباحًا
ماذا تتوّقع من هذه النقو�ص

المحرومة اأبداً من ال�شوء
ول اأحد يلم�شها

داخل �شندوق وراء البحار؟

الزاوية  ه���ذه  ف��ي  اأح���د  ي��ك��ن  ل��م  اإذا 
لماذا تنظر اإليها؟

ماذا تتوّقع من الف�شاء
الذي يت�شّلب اأمامك،

َمن هذا الظّل على الكر�شي
الذي يتقّدم وهو يتوارى

مثل مر�ص قاتل؟

الذي  المت�شّرد  �شوت  من  اح��ذر  اآه، 
با ج�شد
وبا وجه

ويَديك  ع��ي��َن��ي��ك،  ي�شتعمل  وال�����ذي 
ليكتب

روؤية  م��ن  ترتعد  التي  الأب��ي��ات  ه��ذه 
النهار.

اأَْم�ِسْك
التّفاحة  ال���ل���ي���ل،  اأم�������ش���ك  اأم�������ش���ك، 

والتمثال، 
اأم�شك الظّل والحائط ووحل ال�شارع.

اأم�شك الرجل، وعنق المراأة النائمة
ث��ّم اف��ت��ح ال��ي��َدي��ن. ك��م م��ن ع�شفور 

�شينطلق، 

كم من الع�شافير المفقودة �شي�شبح 
ال�شارع،

التّفاحة  ال��ل��ي��ل،  ال���ح���ائ���ط،  ال���ظ���ّل، 
والتمثال.

اأي�����ت�����ه�����ا   
الأي����������دي، 
هقين  �شُتر

نف�شك
ه������ذه  ف��������ي   
ال�������ل�������ع�������ب�������ة 

الخطرة 
 ينبغي بترك

 ذات يوم، بترك 
من الجذر.

ه��������ذه ال�����ذك�����رى 
بين  نخّبئها  التي 

الذراَعين
عبر الدخان وال�شراخ

مثل امراأة �شابة هاربة من الحريق،
الذاكرة  �شرير  على  تمديدها  يجب 

الأبي�ص
ذي ال�شتائر الم�شدلة،
والنظر اإليها باهتمام.

ول ينبغي اأن يدخل اأحد الغرفة!
وعاٍر  �شخم  ج�شد  الآن  ه��ن��ا  ي��وج��د 

كّلياً
وفم نظّن اأنه �شامت اإلى الأبد

الحقيقة  ب�����ش��ف��َت��ي  "حب"  ي����ت����اأّوه: 
نف�شها.

اأي��ت��ه��ا ال��ع��ي��ن��ان ال��وا���ش��ع��ت��ان ف��ي هذا 
الوجه،

َمن و�شعكما هنا؟
من اأّي �شفينة با �شواٍر

اأنتما رّبانها؟

منذ اأي ا�شطدام
واأنتما تنتظران هكذا

مفتوحَتينطيلة الليل؟

نيران المترا�ص ال�شوداء
حائرة لكنها مطيعة

لقانون العواطف.

يا �شجينَتي الأوهام الخادعة،
عندما تدّق �شاعة منت�شف الليل

اأخف�شا رمو�شكما قليًا
ل�شتعادة ال�شجاعة.

ال�شهول  ام���راأة  نحوها،  تتقّدم  كنت 
الكبرى،

م�شافات  ال��م��ع��ت��م��ة،  ال��رغ��ب��ة  ع��ق��دة 
ال�شم�ص.

وفجاأة تتجّمد �شفتاك
عندما يقترب منك وجهها البطيء.

�شاحبة  بكلمات  تتكّلم،  تتكّلم،  كنت 
وعارية

ت�شل اإليها األف كلمة من التمثال.

ب��ي��ت��اً من  الإن�����ش��ان  ه���ذا  ت�شنع م��ن 
الحجر،

واجهة �شقيلة وعمياء ليًا نهاراً.

في  نافذًة  يحفر  اأن  يقدر  األ 
هذا الجدار،

يخطو  اأن  م��ن  يمّكنه  وب��اب��اً 
�شّت خطوات نحو الخارج؟ 

يغادرني  ع��ن��دم��ا  اأَْم�����ش��ْك   
الجميع،

 وب�اأي اأي�ٍد
 تم�شْك اأخيراً النهار

 من فروة عنقه،
 تقب�شه وهو يهتّز
 مثل اأرنب حي؟

النوم،  اأي���ه���ا  ت���ع���اَل،   
�شاعدني،

 �شتم�شك من اأجلي
 ما لم اأ�شتطع اأخذه،

 اأيها النوم ذو الأيدي الكثيرة.
 

وجه على اأذني،
وجه من مراآة،

ياأتي ويتكئ في الظام.
ٌظ، متيقِّ يبقى،  جميل،  "وجه 

يبقى ول يخيفك.
هو رجل برفقة نومه

هنا بالقرب منك،
دخا معاً

اإلى غابة الألف مكان
باأوراق منخف�شة

مثل رمو�ص مغلقة،
مكان تغّني فيه

الع�شافير تحت اأجنحتها المغلقة 
وت�شتيقظ في الفجر

لت�شمت وترى.
نم، فاأنا اأ�شمع واأرى

هل الأر�ص دائماً هنا،
هل الأ�شجار هي الأ�شجار؟

هل الطرق ُتذعن؟
وهل النجم المترهبن

الذي اكت�شفته بالأم�ص
ما زال يلمع في ال�شماء ال�شقيلة

ويقترب من ف�شائنا.
نم، بينما البيوت

في قّوتها وطوابقها

متعبة من مرور الأعمار
تختفي لحظة.

هل اأنت من اأ�شمع
عبر هذا النوم الطويل،

و�شل�شلة بي�شاء من الجبال
تف�شلني عنك؟

هل اأنا على الأر�ص العجوز
حيث ت�شبه الم�شافات

هذه الخطوط التي في اأيدينا،
ول اأحد يعرف ما يجمع بينها؟

على كّل ع�شب وكّل جذع
على اأكثر الأ�شماك هروباً

اأ�شهر واأ�شونها لك،
اأنقذها من اأجل الغد.

و�شتجد اأي�شاً 
كي اأك�شف لك العالم

الح�شرات، لون
العيون و�شوت ال�شاعات.

ياأتي النوم وياأخذك.
�شريرك يتذّكر

اأنك كنت طفًا.
فلتنفتح يداك وتتركا

القّوة وال�شعف يهربان،
وفي الأخير

فلي�شحب قلبك وعقلك
ال�شتائر،

فليهداأ دمك اأي�شاً
لاإعاء من �شاأن الليل".

اأنا بعيد جداً عنك في هذه العزلة
وكي اأُطفئك

اأقّرب الموت من الحياة لحظة
العظام  اأي���ت���ه���ا  ب���اأي���دي���ك  واأم�������ش���ك 

ال�شغيرة الميتة، الحبيبة.

في الغرفة التي حلمت فيها بعّظاءة 
طويلة

ال�شماء،  من  مجهولة  �شم�ص  تقّبلها 
طيور تعبر اأعلى ال�شقف دون اأن تراه،

ك��ن��ت اأظ����ّن اأن���ن���ي اأ����ش���ع ق���ن���اَع �شّري 
الخا�ّص.

وجوه جديدة ت�شّكلها ال�شدفة
اأدنى  اأن ناحظ  دون  كانت ت�شحك 

�شحكة.
ك���ان با  ل��ك��ن��ه  ك���ان طبيعياً  ال���ه���واء 

�شجيج،
في  يحيا  اأن��ه  ل��و  كما  يبدو  الجميع 

عمق نظرة ملّحة.

مثلما تنك�شف كتف امراأة،
الرجل الذي خرج من �شّق عميق في 

الجدار
اأكثر من  يقّرب ج�شده  لي وهو  قال 

روحه:
هنا، اإلى  و�شلت  "كيف 

وجهك عاٍر مثل يد ترتجف.
وركبَتيك. عيَنيك  جّيداً  خّباأت  لقد 

اأح���د  ول  ت���دخ���ل  واأن������ت  راآك  ال���ك���ّل 
ي�شبهك،

اذهب، اليوم نف�شه، هنا، ُي�شلِّلك

يفّكر  ال��ج��دران  ه��ذه  بين  ���ش��يء  ول 
فيك".

محمود عبد الغني
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الروؤو�ص التي طافت على دجلة، كانت 
اإنذاراً قا�شياً بدموية هذه ال�شنة، بعدها 
انفتحت عيون الذئاب في اأّول فجرها، 
وكان ولدي علي قد �شقط ، م�شموماً، في �شعير 

األم وحّمى ل ينتهيان... ما الذي �شيح�شل؟
تراءى لي في غيوم الدخان راأ�ص مهند�ص بغداد 
راأ�شاً  اإثني ع�شر  ليعلن  ال��روؤو���ص  ال��ذي طفا مع 
ت�شقط  وه���ي  ال�شنة  ه���ذه  ل�شهور  ت��رم��ي��ز  ك��اأن��ه 
الم�شلحون  يخرج  وفيما  المياه.  على  مذبوحة 
الر�شا�ص  �شوارع بغداد ويطلقون  اإلى  كالثيران 
لأ�شباب   ، ي��م��وت  ب�شراكنا،  وي�شطدمون  علينا 
الأغاني  م��غ��ّن��ي  ع��ّب��ا���ص جميل  م��ن  ك���لٌّ  اأخ�����رى، 
البغدادية العريقة في بغداد، والفنان الت�شكيلي 
زياد حيدر في هولندا. لم ت�شمد المو�شيقى، لم 

ت�شمد اللوحات.
و�شيلتهم  ال��ن��ار  ط��وف��ان  �شياأكلنا  لزوجتي  قلت 
اإلى رحمك  اأُعيديهم  بها  اأبناَءنا فبكت، �شرخُت 
النار، لكنها  �شرر  ت�شتطيعي حفظهم من  اإذا لم 
اأطرقت وراأت في بيتها اأ�شباحاً تقفز والخفافي�ص 
تماأ �شقوق العمارة التي كنا ن�شكنها. وفيما كان 
بهم  انفجرت  اهلل  بيت  اإل��ى  يتوجهون  ال��ح��ّج��اج 
بيت  اإل��ى  جثثاً  فتوّجهوا  والقنابل  المفّخخات 
اهلل، وكانت عيون الذئاب في كل مكان قرب عيون 
ال��ح��م��ان. ���ش��رخ اأط��ف��ال��ن��ا، كفى ح����روٌب، نريد 
فجراً با طائرات، نريد �شباحاً با هتافات، كان 
الم�شلحون يماأون الباد ولم يكن هناك �شوى 
جي�ص �شعيف اأو بقايا جيو�ص حّطمتها الحروب 
القديمة  الأنهار  الع�شكرية. ورّددت  والمغامرات 
�شراخهم في اأنين مّت�شل وكان ل بّد لنا من اأن 
ندرك اأن الأنهار التي اأخ�شبت اأر�شنا، ذات زمان، 

�شارت للموت والدم واأ�شبحت غا�شبًة علينا.
ف��ي ه���ذا ال�����ش��ي��ل ال���ع���ارم م��ن ال��ه��اك والمحق 
الجامعات  اأ����ش���ات���ذة  وق����ت����ًا،  خ��ط��ف��اً  اخ���ت���ف���ى، 
يعد  ول��م  والمثّقفون،  والعلماء  وال�شحافيون 
يتنّكرون  الأجانب  ال�شحافيون  لهم.  اأم��ان  ثمة 
ذلك  وم��ع  يعملون،  عندما  عراقية  ماب�ص  في 

ُخطفوا ومنهم جيل كارول في هذا ال�شهر. 
المهجورة  المباني  في  الأف��اع��ي  بيو�ص  ظهرت 
وظهر معها الموت وظهرنا نرك�ص في ال�شوارع 
نبحث عن النفط والغاز، نغطُّ ونطلع في الطين 
كانت  الزائف.  المجد  اأطنان من  وعلى ظهورنا 
والبيوت  ال�شوارع  في  تتكاثر  المتنا�شلة  حروبنا 
والأري�����اف وال��م��دن وال���ب���وادي، وح��ي��ن ج��اء عيد 
للذبح  مهّياأة  خ��راف  مثل  جميعاً  كّنا  الأ�شحى 
اأن  اأح���اول  وك��ان��ت م�شّلة الأح���زان وارف���ًة، وكنت 
اأخ��ي��ط خ��ارط��ة ال��ب��اد ال��ت��ي ت��م��ّزق��ت، لكني لم 
اأ�شتطع، فقد كانت اإبرتي عمياء وال�شمائر كانت 

عمياء اأي�شاً، وكذلك العيون.
عبد  رع��د  ال�شاعر  �شديقي  وج��ه  ت��ذّك��رت  حين 
وحين  ي���دي،  ف��ي  العاطلة  ناياته  ك��ان��ت  ال��ق��ادر، 
الخردة  ط�شت  راأي��ت  الم�شت�شفيات  باأحد  م��ررُت 
الذي كان يجمع الأع�شاء المتناثرة من الأج�شاد 
المتفّجرة، وكان النا�ص يبحثون في هذه الأع�شاء 
عن كّف اأو قدم اأو راأ�ص اأو كبد ليكملوا بها اأج�شاد 
وداًل على  المنظر مرّوعاً  ذلك  كان  �شحاياهم. 

ع. اأن الباد مقبلٌة على م�شلخ مروِّ
ان��ق��ر���ش��ت م��ه��ٌن ك���ث���ي���رة... ف��ال��ح��ّاق��ون كانوا 
"�شرعية"،  بطريقة  يحلقون  ل  لأن��ه��م  ُيقتلون 
والأطباء لأنهم ي�شعفون جرحى النفجارت، وما 
والأدباء  والعلماء  الباد،  خ��ارج  فرَّ  منهم  تبّقى 
والفّنانون �شّدوا رحالهم اأي�شاً، وكذلك الخبَّازون 
والحرفيون وكان الحّل الذي يقّدمه الإرهابيون 
يقولون  ك��ان��وا  نعم  الح��ت��ط��اب،  ف��ي  ه��و  للنا�ص 
للنا�ص الذين ي�شاألونهم عن البديل: احتطبوا! 

وكاأن الحياة كّلها اخُت�شرت في الحطب وكاأن في 
هذا دللة رمزية عميقة على حرق الباد كّلها.

ح��ي��ن ج���اء ي���وم 17 ك��ان��ون ال��ث��ان��ي، ت���ذّك���رت ما 
ع��ن��دم��ا �شربت  15 ع���ام���اً  ل��ل��ع��راق ق��ب��ل  ح�����ش��ل 
�شبع  يعادل  بما  واأر�شاً  �شعباً  كّله  العراق  اأميركا 
قنابل ذّرية، وكان الدكتاتور مختبئاً في ماجئه 
تحت الأر�ص، تماماً كما اختباأ خال هروبه اإثر 

�شقوط النظام، في حفرة �شمال تكريت.
ازدادت النفجارات والمفّخخات وازداد القتل على 
والخطف  وال�شلب  النهب  نيران  و�شّبت  الهوّية، 
العراق  غ����رب  ال����رم����ادي  اأن  ورغ����م  وال����خ����راب. 
خّططوا  الذين  لاإرهابيين  اآمناً  م�شرحاً  كانت 
لتدمير العراق كّله، اإّل اأن ع�شائر الرمادي بداأت 
بالثورة �شّد "تنظيم القاعدة" الإرهابي وطرده 
اأهلهم ودّمر م�شاجدهم  من ديارهم بعدما قتل 
وب��ي��وت��ه��م. ل��ك��ّن ال��ب��اد ك��ان��ت ت�شير ب��ق��ّوة نحو 
الهاوية وكان برج الدلو ي�شكب الدم على الباد، 
وفقهاء الموت ينت�شرون، وبغداد تغيب في ظام 
عميق، المت�شّولون يزدادون وال�شحايا ي�شقطون 

في كّل مكان.
في الخام�ص والع�شرين من هذا ال�شهر احتفلنا 
بعيد م��ي��اد ول���دي الأك��ب��ر م���روان  وال���ذي كان 
يعمل �شحافياً مرا�شًا في ف�شائية "ال�شومرية" 
ال��م��ع��ت��دل��ة ال��م��ح��اي��دة غ��ي��ر ال��م��رت��ب��ط��ة بجهة 
اأ�شبح  قومية.  اأو  عرقية  اأو  دينية  اأو  �شيا�شية 
وحري�شاً  ل��ع��م��ل��ه  م��ح��ّب��اً  ك����ان  ع���ام���اً   24 ع��م��ره 
ال�شيا�شة  اأحابيل  عن  بعيداً  م�شتقبله  بناء  على 
والمحا�ش�شات. كتبت له "الترانيم" حّباً وهياماً 
مائدة  على  كّنا  وحين  بيننا.  الم�شرق  بح�شوره 
ال��ط��ع��ام قلت ل��ه اأم���ام اأّم���ه واأخ��وت��ه: اأن���ت دائماً 
لك  �شلة  م�شاكل ل  في  تقع  لأن��ك  الحّظ  �شيء 
بها فكن حذراً هذه الأّيام اإذ قد تتعّر�ص للخطف 
اأو للقتل اأو لل�شلب. كان مروان هو الآخر خائفاً 
من اأن يح�شل له �شيء مثل هذا وقد بدا خطف 

ال�شحافيين وقتلهم في تزايد وا�شح.
 ك��ان��ت ج���داري���ة ن�����ش��ب ال���ح���ّري���ة ل���ج���واد �شليم  
�شاحبة، وب���دت ل��ي وك��اأن��ه��ا م��ف��ّط��رة، وق��د قراأت 
ب��اأن في  العراقيين قوله  اأح��د كهنة الظام  عن 
فهي  العراق  م�شكلة  ك��ّل  بالذات  الجدارية  ه��ذه 
منها  التخل�ص  ت��ّم  واإذا  �شريرة،  ب��روح  م�شكونة 
ف�شتنتهي م�شاكل العراق!! وكان اقتراحه يكمن 
في هدم هذه الجدارية واإخ��راج الروح ال�شريرة 
م��ن��ه��ا! ه��ك��ذا ك���ان ال��دّج��ال��ون  ي��ب��ت��ك��رون الحيل 

والخرافات ليدّمروا كّل �شيء في العراق.
وبمرور الأي��ام كانت الألغام المن�شية في الباد 
تنفجر اأي�شاً وتح�شد اأرواح الكثيرين، ولم تخُل 
280 جّثة من  انت�شلوا  ال��م��وت فقد  م��ن  الأن��ه��ار 
واح���د، وهكذا  ي��وم  ف��ي  الر�شتمية  م��اء  م�����ش��روع 
الدكتور  الإع��ام��ي  وقتلوا  حولنا  ال��غ��راب  ح��ام 
الإعام.  ق�شم  في  الأ�شتاذ  النعا�ص  ال��رزاق  عبد 
ومن جانب اآخر حاولُت مع نخبة مثّقفة ترميم  
بعنوان  نوعية  ن��دوة  في  ال��ع��راق  ثقافات  م�شهد 
"المن�شور  فندق  في  ُعقدت  عراقية"،  "ثقافات 
العريقة  العراقية  الثقافات  لنت�شال  ميليا"، 
وتركمانه  واأك������راده  ب��ع��رب��ه  ال���راف���دي���ن،  ل����وادي 
وال�شبك  والإيزيديين  وال�شابئة  والم�شيحيين 
والأرمن ،من بركة الدم. �شاركت في هذه الندوة 
و�شاهمت باإعدادها، وكان هذا اآخر ن�شاط ثقافي 
ل��ي ف��ي ال��ع��راق. وف��ي اآخ���ر ي��وم م��ن ه��ذا ال�شهر 
�شقطت مراآة كانون الثاني وت�شّظت وظّلت اأ�شّعتها 
في الأفق تن�شج �شورًة محّيرة لليوم القادم، كان 
انك�شارها في بيتي رمزاً لحدث خطر اآٍت �شيغيِّر 

حياتي كّلها وحياة عائلتي اإلى الأبد.
كانون الثاني 2006

ال�شهراُن
دائماً في انتظار �شيء ما،

الذي ُيهاتف النا�َص 
بعد الثالثة �شباحاً

فقط،
كي ي�شاألَهم عن نف�شه،

ي اأياَمه  الذي ُيغذِّ
عادًة،

باإلقاء نظرة اإلى اأبنائِه
فيما ي�شرُب ال�شاي 

بر�شفة واحدة مثل اأبيه،
الذي اأحنْت راأ�َشه الأّياُم

فر�شقْته الأحاُم الُمجه�شة
بالآلف من رايات ال�شت�شام،

على راأ�شه،
الذي �شار عليه اأن يبكي،

كّلما ا�شتطاع اإلى ذلك �شبيًا،
واأن يفّت�ص في قلوب اأبنائه،

عن التراب الذي ينبُت فيه الحّب،
الذي تقوُده اأحاُمه

كاأّنه �شّيارٌة م�شتعَملة،
ع الحرَب كّل �شباح، ويتجرَّ

على ال�شا�شة،
كاأنَّها واحدة من اأفام الكرتون،

ذو اللحية الخ�شنة،
لكم دائماً الذي ُيحمِّ

عبء ابت�شامة،
كّلما نظرتم اإليه،

ال�شبيه بنخلة مائلة،
تبيُت فوقها الع�شافيُر 

منذ �شبعة وثاثين خريفاً
دون اأن تتذّمر،

الطويُل،
الذي زرَعَ حديقًة من الحكايات في راأ�شه،

وحين بحَث عن وردة،
�شار عليه اأن يت�شّول،

اإلى مايين ال�شرفات،
الطويُل،

بما يكفي 
كي ُيعّطل المطر،

وكي يخيط �شحابَتين،
باأ�شابعه،

، العا�شُق اله�صُّ
الذي لم يخ�شر �شيئاً،

لأنه لم يكن لديه ما يخ�شره،
ال�شعيُف اإلى حّد النك�شة،

واإلى حّد الجلو�ص طوال الليل،
- هكذا -

كي يكتب ق�شيدًة عن نف�شه،
كاأنه ُي�شالحها.

خزعل الماجدي

محمود خيراهلل
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ل  ُيحوِّ اأن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ف��ق��ط  ال�����ش��اع��ر 
اإل����ى ط��اق��ة خ���ّاق���ة؛ ولي�ص  ��ك��َر  ال�����شُّ
اللغة  مع  يتعامل  ال��ذي  ذل��ك  ال�شاعر 
الذي  ذاك  اأي�����ش��اً  لكنه  بق�شائد،  وي��اأت��ي  فقط 
اأغلب  ف��ي  ال�����ش��اع��ر  ي��ل��وذ  ���ش��ع��ري.  ب�شكل  يحيا 
لي�ص  وه��و  �شّكيراً  لي�ص  لكنه  كر،  بال�شُّ الأوق���ات 
ذلك الكحولي النهم؛ اإنه يهرع اإلى الخمر لي�ص 
ليموت بها اأو يموت فيها، ولكن ليحيا على غير 
متوّهجة  روح��ي��ة  طاقة  كر  ال�شُّ �شابقة.  �شاكلة 
علوّي  ع��ال��م  ب��ي��ن  ه��ي  لحظة  ف��ي  عملها  ت��ب��داأ 
وعالم �شفلّي؛ تبداأ عملها بهدوء لتتحّول �شيئاً 
لتغّير  الهواء  تت�شّلق موجات  دّوام��ة  اإلى  ف�شيئاً 
م���زاج ال��م��ن��اخ ال���راك���د وال��خ��ام��ل. ت��ح��ّول حالة 
كر الألواَن م�شبعًة باأكثر من دللة، ويتحّول  ال�شُّ
ال�شوء م�شافات من حزن �شفيف و�شمت جارح 
تتروَّى  الخيال  ملكة  فتتحّرك  ُم�شكر؛  وب��ه��اء 
لتنعتق هذه  توّهج فريد  ذات  بطاقات متجّددة 
اأبعد  بعيداً؛  تحّلق  اأجنحة  لها  وتجعل  الملكة 
نادرة  م��ع��ادن  م��ن  ���ش��الت  لكاأنها  التخوم  م��ن 
ال�شاعر حالة  واإذ يلج  التجّلي.  بنار  اإذابتها  تتمُّ 
جوهرة  اإل��ى  �شفاف؛  كائن  اإل��ى  يتحّول  الليلّي 

اأكثر �شفاء. 
ل ي�شرب ال�شاعر لين�شى وهو ل ي�شرب ليهرب. 
ب�شكل  رب  ال�شُّ قّدا�ص  يمار�ص  الذي  الوحيد  هو 

طقو�شّي بارع. فالخمر عنده لحظة بوح. 
قال  مكتوم"  بكّل  ينطق  ال��ذي  هو  "ال�شكران 
م��ن ح�شارات  والج�شد  ال���روح  ب  ُي��ه��رِّ ال��ح��ّاج، 

الزمن والمكان. 
ل مكان ول زمان لل�شكران، وقد اقتن�ص لحظة 
العبور من ال�شمت اإلى الغناء؛ من الحزن اإلى 
الفرح؛ من الفقدان اإلى اللقيا؛ من الموت اإلى 
الحياة؛ من ال�شلل اإلى ال�شطح. وكيف ل يغّني 
ول ي�شطح ول يفرح من اأطلَّ على ال�شّر وخا�ص 
فيه؛ �شرُّ الحياة الحّرية ولي�ص باإمكان اأحد اأن 
يحّلق حراً خفيفاً متخّففاً من كل اأثقال الأر�ص 

المغّيب فيه؛  اإل بم�شافحة الآخر المد�شو�ص؛ 
المختنق باأوهام العي�ص؛ ثمة م�شافة كبرى بين 

الحياة والعي�ص. 
المحدود؛  الب�شيط؛  بالقليل  اك��ت��ف��اء  العي�ص 

المتوا�شع؛ بالوهم الكثير وال�شجيج الفارغ. 
اأق�����ش��ى الحدود  اإل����ى  ال��ح��ي��اة ام���ت���اء وذه�����اب 
واأبعد التخوم؛ ت�شريح لطاقات الج�شد الخفّية 
وتفعيل لكائنات الروح المهدودة بفعل الزمن؛ 
وتهوئة  العاطفة  عن  وترويح  للذاكرة  ت�شريح 

للحلم المغدور باأفجار كاذبة. 
في  �شتظماأ  فجر  يعقبه  الليل  ف���اإّن  "ا�شرب 

دياجيه" هتف البّياتي.
ال�شكر تجربة في الحياة لن يغنم منها غير من 

اأدركه نورها. 
في  توقد  �شرج  معتكر/  والليل  كا�شاتنا  "كاأن 

محراب �شما�ص"، تغّنى اأبو نّوا�ص.
لي�ص كّل من �شربها �شكران، ولي�ص كّل من �شكر 
بها غنم من لّذتها، ولي�ص كّل من عرف لّذتها 
اأ�شرقت فيه اأنوار التجلِّي؛ الخمرة �شرٌّ لن يدركه 
كر  ال�شُّ اأدرك��ه حبُّ الحياة حّراً طليقاً.  غير من 
�شفاء؛  لحظة  اقتنا�ص  �شبيل  في  حياة  تجربة 
ج في عتمة ما ُيتحيَّل اإنه �شوء؛ لي�ص  وقب�شة توهُّ
لل�شكر وقت؛ اإنها خارج الوقت طالما اأنها تخلق 
النا�ص  اإيقاعها وحدها على عك�ص ما درج عليه 
و�شاعات؛  ودقائق  ث��واٍن  اإل��ى  الزمن  تفتيت  من 
واإنما وقتها كيف ت�شري في ج�شم �شاربها؛ حتى 
الخايا  ب  ت�شرُّ الزمن ح�شب  تعديل  يمكن  اأنه 

لما تعّتق من بنت الكروم. 
بح  ي ال�شُّ "كاأن م�شيتها في ج�شم �شاربها/ تم�شِّ

في اأح�شاء ظلماِء"، هكذا �شاح ديك الجّن.
اأو  �شكلها  اأو  لونها  كان  كيفما  والخمرة ؛خمرة 
الُم�شرقة؛  ال��ب��اده��ة؛  الفاتحة؛  ه��ي  رائحتها؛ 
جة؛  المتوهِّ ���ة؛  ال���ُم�������ش���عَّ ال���م���ن���ي���رة؛  ال��ب��ه��ي��ة؛ 
اأ����ش���م���اوؤه���ا، لكنها  ت���ع���ّددت  م��ة؛ ل ف���رق  ال��م��ك��رَّ

واحدة. 

تتبّدل  لكنما  عهدها/  تقادم  اإن  تبقى  "الخمر 
الأكواُب"، هكذا اأجه�ص نزار قّباني. 

ا�شمها،  وي��ع��رف  يعرفها  �شربها  م��ن  ك��ّل  ولي�ص 
لكن من عرف ا�شمها عرف كيف ي�شربها وانفتح 
له بابها ف�شار في دروبها ولن يخ�شى من التعّثر 
ولو �شادفته في طريقها اأعا�شير البعث واأهوال 

القيامة. 
ب���ه  ت��ب��وح بطعمها ل��غ��ي��ر م��ن ذوَّ ل�����ش��ره��ا؛ ل  ي��ا 
ع�شقها؛ هذا الذي مهما �شرب وي�شرب لن ي�شكر 
له ما ل  وب��ان  ال��روؤي��ا  ات�شحت  زاد منها  وكلما 
يفتقد  ل��ن  ال��وق��ت؛  ف��ي  مو�شعه  ر  وتب�شَّ ُي���رى 

وعيه الحد�شي. 

العالم  حانات  كل  ت�شرب  الإ�شفنج  مثل  "اأنت 
ول ت�شكر"، وبهذا بكى مظّفر النّواب. 

بما  اإدراك����ه  يفتقد  ول��ن  ي�شكر  ل��ن  ���ش��رب  مهما 
ياأتيها  ياأتي الخمرة لل�شكر، ولن  حوله لأنه ل 
اأو لان�شغال بغيرها؛ فهو ياأتيها �شفاً بها  هرباً 

وبما قد تمنحه من جليل الروؤيا ولذلك هو:
وؤه لل�شاة" �شاح اأبو هريرة  اأ لها مثل تهيُّ "تهيَّ

�شاحب محمود الم�شعدي. 
ل؛ هو ل يجل�ص اإليها ب�شكل اإداري من�شبطاً لما 
اللياقة الجتماعية في �شكل احتفالية  تتطّلبه 
الليلى،  بكا�شات  ال�شاعر  يحتفل  نعم  �شاذجة؛ 
ل��ك��ن��ه ل��ي�����ص ع��ل��ى ط��رائ��ق ال���ولئ���م ح��ي��ث ُيكثر 
اللحم وال�شحم واللغط والإ�شراف على ح�شاب 

اقتنا�ص لحظات التجّلي الخاطفة. 
ل��م يره  اإن��م��ا ليقتن�ص م��ا  ال��ك��اأ���ص  ي��اأت��ي  اإذ  فهو 
بعيَنيه، وما لم يلم�شه بجوارحه، وما لم يتذّوقه 

بل�شانه، وما لم يدركه بعقله. 
ها هو ذا يترّنح يتمايل ول ي�شقط 

الليل دولته والنجوم جنده 
والقمر تاجه 

متكئاً على زوجته 
تعود به اإلى الدار...

ليت�شّظى  ال���ل���وؤل���وؤِ  روَح  ي��ح��م��ُل  َم����دٌّ 
اأمديًة و�شكاكيَن

َجزٌر ياأخذ من الن�شوة بريَق األمها
ذاكرٌة تختزُل العدَم الم�شتقَراأ

عنفواُن �شدٍّ هي اختراقاُت الم�شتقبِل حا�شراً، 
وروٌح م�شْت

"يقيناً
ل عراَك دون اللحظة وهي غافية

ل هزيمة
ل ن�شر

 دون وقوف طويل على جّثة يوم م�شى"
الحقيقة  خا�شرَة  تداعب  ال�شماُء  كانت  عندما 

في ليلي

وهجاً ليثوَر  ال�شوء  وراء  تلهث  النجوم  كانت 
في المنت�شف واقفٌة الحقيقُة جماداً

ال�شغيرَة  ال���رح���َم  ي��ن��ت��ظ��ُر  م��ج��ه��وٌل  الحقيقة 
لُتخرجه ويموْت

والموُت حقيقة حا�شرٌة بهدوء الحياة
"يقيناً

ل الحقيقة
ول الموت

�شوى فرا�شَتين تداعبان الع�شَل المرَّ لحياتنا"
ر ما يجمعهما رّبما هو الوقت َمن ُيعطِّ

في  ال���ن�������ش���ي���اَن  ي�����ش��ت��ه��وي  ال����ح����ّب  اأن  ورب����م����ا 
وجودهما

ت الذاكرُة بكارتها هي اأحجيٌة ف�شّ

واقتنْت من الج�شد لوعَة ل�هاثه
عر من يخلق متاهًة لك�ّل �شجن رّبما هو ال�شِّ

ف���ي ديمومِة  ال��ع��ق��ل  ل�������ّذة  ب��ك��ل��م��ات��ه  وي���داع���ب 
محنته

ولٌع راحٌل على هودج الريح غدْت الذاكرُة
و�شطوة اآٍن يختمر في �شحن الفراغ من بدايٍة 

ونهايٍة تائهَتين
رّبما هو الحنين يختنق بن�شيانه 

ولرّبما هو الأمل ُيخيط رقعة فجواته
"يقيناً

 هي الكلمة ُتترجم نف�شها
 وتام�ص خا�شرَة البيا�ص خل�شًة من الراق�شين 

 على جّثة الذاكرة.

عبد الوهاب الملوح
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ل��ل�����ش��اع��ر محمد  اأن����ا م���دي���ٌن 
جميًا  اً  ن�شّ كتب  لأن��ه  ف���وؤاد 

عن �شحلية ب�شعة!
ق����ل����ُت: ب�����ش��ع��ة، ح���ر����ش���اً ع���ل���ى ال�����ذوق 
اأن  ذل��ك يمكنني  ال��ع��ام. وم��ع  الجمالي 
لمحمد  اأن��ا مدين  به:  اأعتقد  ما  اأكتب 
اً جميًا عن �شحلية  فوؤاد لأنه كتب ن�شّ

جميلة.
ب�شبب  ال���ن�������ّص  ت�����ق�����راأوا  ل����ن  ولأن����ك����م 
والإر�شاليات  ال��ن��ق��دي��ة،  الإ���ش��اح��ي��ات 
ت��وق��ظ ف��ي��ك��م ح�ّشاً  ال��ت��ي  ال��ت��ب�����ش��ي��ري��ة 
الطبيعة  مع  للتوا�شل  ورا�شخاً  قديماً 
بخطاأ   - ه��ن��ا   - ������ش�����اأورده  ال��ج��م��ي��ل��ة، 
للتاأكيد  بل  به،  احتفاًء  لي�ص  معمارّي، 

على اأخطائي:
على  م�����ش��ي��اً  ج����اءت  ال�����ش��ح��ل��ي��ة  "هذه 
يبدو  وفيما  القام�شلي/  من  الأق���دام/ 
�شحلية/  اإل���ى  بالن�شبة  طبيعياً  الأم���ر 
حمامة/  اإل�����ى  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ل/  ي�����ش��ب��ح 
ال��ح��م��ام��ة ج�����اءت م�شياً  ه����ذه  ان���ظ���ر/ 
ال��ق��ام�����ش��ل��ي )...(  ع��ل��ى الأق�������دام م���ن 
الهواج�ص ل يمكن �شبطها في الرابعة 

�شباحاً!".
 - ولأن���ه  اأي�����ش��اً.  ف���وؤاد طبيٌب،  ومحمد 
منحازاً  يبدو   - ال�شابق  الن�ص  ب�شبب 
اإل����ى ال���خ���ط���اأ، ف�����ش��وف ل���ن اأذه�����ب اإلى 

عيادته، اإذا ما اأُ�شبُت بوعكة ما.
في  �شبطها  يمكن  ل  الهواج�ص  اأي�شاً، 
الرابعة ظهراً. فالزواحف - كما تقول 
لأْن  موؤّهلة  كانت   - العلمية  النظرية 
ت��ح��ك��م ال��ع��ال��م، ل��ك��ن ال����ذي ح���دث اأننا 
نحن - الب�شر الجميلين - َمن جاء اإلى 
�شّدة الحكم بدًل من الزواحف الب�شعة. 
وح�شل هذا ب�شبب خطاأ في المناخ، اأو 
رمية  في  اأو  الزمن،  في  اأو  الجغرافيا، 
النرد، اأو ربما ب�شبب خطاأ في الت�شّور!

ل��ك��ن ل��و ل��م ي��ح��دث ه���ذا ال��خ��ط��اأ، ماذا 
كانت ال�شحلية �شتكتب عن محمد فوؤاد 
اإل��ى دم�شق م�شياً  ال��ذي ج��اء من حلب 
على الأق�����دام... ل��ي��دّخ��ن الأرك��ي��ل��ة في 

الرو�شة"؟! "مقهى 
ت�شهر  اأّل  ي���ح���دث:  اآخ����ر  خ��ط��اأ  اأّن  ل���و 

ال�شحالي حتى الرابعة �شباحاً!!
***

رائ��د وح�ص  ال�شديق  رف�ص  ما،  ل�شبب 
"بقرة" في  لن�ّص  ال��ت��اأوي��ل��ي��ة  ال��ق��راءة 
اأحد  "ل  الجديدة  ال�شعرية  مجموعته 
"الأمانة  لدى  ال�شادرة  كاأحد"،  يحلم 
العامة لدم�شق عا�شمة للثقافة العربية 
2008"، واأ�شّر على ت�شدير الن�ّص اإّياه 
اأكثر.  اأق����ّل ول  ه���و، ل  ك��م��ا  وت��ف�����ش��ي��ره 
التاأويلي حا�شراً،  البعد  يظّل  ذلك  مع 
التجربة  ب�شبب  ل��ي�����ص  وم��رج��ح��اً،  ب��ل 
القرائية، ول ب�شبب ملعنة القارئ، ول 
حا�شر  ال��ت��اأوي��ل��ي  البعد  ب��راءت��ه.  ع��دم 
ولي�ص  بالأنين،  مليء  الن�ص  اأن  ب�شبب 

بالخوار.
"�شلحية" محمد ف��وؤاد في  وهكذا، من 
"بقرة"  اإل��ى  بيدبا"،  "قال  مجموعته 
رائد وح�ص، ثمة فر�شة ل�شتذكار بع�ص 
"بماذا  "بقرة":  الن�شو�ص. يقول ن�ص 
ت�����ش��رد؟ حبيبتي،  ال��ب��ق��رة ح��ي��ن  ت��ف��ّك��ر 
اقتنعْت  عليها،  اأك����ذب  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
اأنها تفّكر بها. �شديقي المفل�ص، دائماً 

واأبداً، �شاركني الراأي باأنها تفّكر بالمال. 
حّل  تريد  "ربما  قالت:  روان  التلميذة 
مهّند  البيطريان،  اأخ��واي  الوظيفة"! 
ومحّمد، قال:"بقرتك، با �شّك، تفكر 
بالّثور". اأنا اأقول، ول تاأخذوا بكامي، 
اإلى  بال�شفر  تحلم  ال�شاردة  البقرة  ب��اأّن 

الدنمارك".
"بقرة" رائد  تحلم  ل��م��اذا  ف��ع��ًا،  لكن، 
ولي�ص  ال��دن��م��ارك  اإل���ى  بال�شفر  وح�����ص 
ي��ك��ون الجواب  الهند م��ث��ًا؟ وق��د  اإل���ى 
ل  التقدير،  ل  تف�شّ اإّي��اه��ا  البقرة  ب���اأن 
ل ال�شروط البني بقرية  التبجيل. وتف�شّ
الازمة ل�شتمرار الحياة باأمن وكرامة، 
ال�شيخية، بكل  ال�شروط  اأكثر من تلك 
بقرة  ال��ط�����ش��ق��ّي.  وح�����ش��وره��ا  هيبتها 
بامتياز! اأر����ش���ي���ة  ب���ق���رة  وح�������ص  رائ�����د 

ن��ادرة، بل هي  بقرة  لي�شت  اأي�شاً،  وه��ي 
اأنه يمكن  اإلى درجة  بقرة �شائعة ج��داً، 
روؤيتها، و�شماع اأنينها، في اأي بقعة من 
ربوع الوطن. وفي الوقت ذاته، هي بقرة 
التي  ال��ب��ق��رة  تلك  ع��ن  �شيئاً  ت��ع��رف  ل 
قراأنا عنها في اأحد المناهج البتدائية. 
كّنا تاميذ في ذلك الوقت؛ تاميذ ل 
نعرف �شيئاً عن اأوؤلئك التاميذ الذين 
ف��ي رح��ل��ة مدر�شية،  ال��ق��ط��ار  ي��رك��ب��ون 
وي���ن���ظ���رون م���ن خ����ال ال���ن���واف���ذ اإل���ى 
ال�����ش��ه��ول ال��وط��ن��ي��ة، وي�����ش��رخ��ون بفرح 

وانخطاف: بقرة ت�شابق القطار!
الدر�ص،  ذل��ك  ف��ي  ال��ب��ق��رة  تفاجئنا  ل��م 
ول���م ن��ف��رح ل��روؤي��ت��ه��ا، ب��ل ك��دن��ا ن�شرخ 
تاميذ  ال��در���ص:  بقرة  م��ع  باندها�ص، 

يركبون القطار!
كنا تاميذ وكنا نحلم بركوب العربات، 
والقطارات في ما بعد، ثم كبرنا قليًا، 
ال��ط��ائ��رة. والآن  ب��رك��وب  وب��داأن��ا نحلم 
تخّيلوا "بقرة" رائد وح�ص وهي تهبط 
اأحد مطارات  درجات �شّلم الطائرة في 

الدنمارك.
ب��ق��رة ذك��ي��ة ب��ق��رة رائ����د وح�������ص. بقرة 
الم�شرية،  الأف�����ام  ع�����ش��رات  ���ش��اه��دت 
في  ال�شعيد.  اإل���ى  بال�شفر  تفكر  ول��م 
المخرج  كان  الريفية،  اأفامه  م�شاهد 
الم�شري محمد كريم ي�شّر على غ�شل 
بقرة الم�شهد بال�شابون، ليعرف العالم 
اأجمع كم هو جميل ورائع )ونظيف(... 
"بقرة"  تنخدع  ولم  الم�شري.  الريف 
اأوقات  رّبما، في  رائد وح�ص بذلك. بل 
لت�شتمتع  الأف���ام،  تلك  غ��ادرت  كثيرة، 
ب���م�������ش���اه���دة دع����اي����ة زب�������دة ال���ل���ورب���اك 

ال�شهيرة.
)الواقعي(  المخرج  اأن  يعني  م��اذا  ث��م 
بواقعية  معجباً  ك��ان  �شيف  اأب��و  �شاح 
بقرة  اأن  طالما  كريم،  محمد  المخرج 
واأرّق  اأج���م���ل  اأن  ت���ع���رف  وح�������ص  رائ�����د 
ب�شبب  رح��ل  ق��د  الم�شريين  الفنانين 
واحدة من اأهم مزايا الريف الم�شري: 

البلهار�شيا!
الحليم  ع��ب��د  ب��ل��ه��ار���ش��ي��ا  ب�شبب  ب��ق��رة، 
ح���اف���ظ، ل���ن ت��ف��ّك��ر ب��ال�����ش��ف��ر اإل�����ى "اأم 
و�شوف  الإه�����رام�����ات،  ل���روؤي���ة  الدنيا" 
الدنمارك  اإل����ى  ب��ال�����ش��ف��ر  ت��ف��ّك��ر  ت��ظ��ّل 
ل  )ل�شبب تعرفونه(، و�شوف تظّل تف�شّ
طواحين الهواء في ال�شهول الدنمركية 

على التاريخ الهيروغليفي كّله.  

اإلى ع. مكودي

ل النجوُم ول الغيوُم العارية
ل ال�شبغُة الآفلة

/مركونة في مملكة الغبار/
ل التماثيل الغريبة 

ُمعلَّقة
اأعلى ال�شوارع 

باأعين  ال��ن��ا���ص  ف���ي  ق���ًة  ُم���ح���دِّ
غائرة، 

في تواريخ ل نعرفها تماماً
ل دمعُة العذراء المتبّتلة

في منت�شف الطريق
اإلى ال�شليب

ل الليُل ول النهار
بقادَرين على الن�شيان

ف����ي حفل  ال���ث���ي���ران  ك����اآب����ة  ل 
وداعها، 

في "�شاحة العقل"،
ول النهُد المدّلى 
من فم الر�شيع. 

رّبما ذات يوم مررَت ول نعرف 
ماذا فعلَت هنا
حيث التواريُخ 

ُم�شرعًة فوق الروؤو�ص
راً اأكنت اآثماً اأم ُمحرِّ

ال�شمال  ب���ي���ن  ال���ع���ال���ق  اأي����ه����ا 
والجنوب

بين الأر�ص وال�شماء؟

الكتابة  م���ت���ح���َف  راأي��������َت  ه����ل 
الناطقة

ف��ي خ��زان��ات ح�����ش��ارة الزجاج 
والحديد؟

هل ف�ّشرَت منفانا -
األُف ليلة ومنفى

قطرة عالقة
في كاأ�ص الرحيْل

اأ�ْشاأِل المرمَر في فيجاك:
َمن ذا العابث بالورد؟

َمن ذا الذي جاء ب�شيخ ال�شحرة
اإلى عرين الآلهة،

َمن جاء ببريتون هنا،
غيُر �ِشْحِر ل بوبي،

غ���ي���ر ����ش���رخ���ة ال�����ري�����ح ف���وق 
الجبل؟

حكايات ال�شطوح البعيدة
والأزّقة المتقّلبة

الُقْفُل -

 وحَدُه حار�ص الأثر،
الِمْرَوِد  ذاك��رُة  الأميُن/  وح��ّزُه 

والُكحل/ 
يت�شّبثان 

بمقب�ص الزمان
يلتّفان حول الذاكرة

مثل قبلة الوداع
في ليلة عا�شفة.

كلَّفُت نف�شي اإدراَك ُكْنه المكاِن 
-

المرمِر والعتمِة الُم�شالمة،
دومينيك والغابة، 

م�شهد النجوم والمطر،
هنري ومي�شيل، 
وعزلة الطبيعة 

النادلة الثرّية في بارها
وب�شمتها الخفّية

والرموز الم�شّفرة 
في طا�شم الحياة

ال�شفاه �شامتة
والعيوُن ناطقة.

�شكون 
ير�شُم الم�شهد 

من اآخر التاريخ حتى اأّوله
من ُفْرجة ال�شماء

حتى اآخر وردة في كتاب الليل

ُمندفعاً

في ج�شد المدينة
حّتى القبلِة الحائرة 
حّتى الحلِم ال�شرير

ُمراِهناً
على زعزعة الما�شي وهند�شة 

الآتي
بنظرة خبيئة 
اأو قبلة اآ�شرة.

ا�شاأِل المرمَر في فيجاك
اأّيها الطارُق المجهوُل الأثر

ع������ن ت�����رات�����ي�����ل ال����م���������ش����اف����ات 
الموؤّجلة

وب�شمِة الطلِّ 
فوق اأهداب النهار.

الفرن�شية  ف��ي��ج��اك  م��دي��ن��ة  ف���ي   *
ال��ج��ن��وب��ي��ة ال����م����زدان����ة ب���ال���وداع���ة 
 Rue وال�����ش��وان ث��م��ة ���ش��ارع ُي��دع��ى
فريد  م��ت��ح��ف  ي��ق��اب��ل��ه   Boutaric

للكتابة تّم افتتاحه اأخيراً.

طارق عبد الواحد

هاتف جنابي
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و�شلتني  فرا�شة حين  ا�شتعرُت جناَحي 
الأ�شتاذ  من  ر�شالة  العادي  البريد  في 
على  رّد  عن  عبارة  كانت  تويني،  غ�شان 
المعلومات  ي��ح��م��ل  فيديو"  و"�شريط  ر���ش��ال��ت��ي 
تويني  ناديا  الراحلة  ال�شاعرة  حياة  عن  الكاملة 
والتي كنُت اأعّد درا�شة عنها وعن �شعرها وقتذاك، 
ومنذ ذلك الوقت تعّرفُت اإلى غ�ّشان تويني الإن�شان 
مجّرداً من اأي لقب �شحافي اأو �شيا�شي، وا�شتمّرت 
المرا�شات بيننا، لكن من قادني اإلى �شعر غ�ّشان 
ت��وي��ن��ي ه��ي ال�����ش��ّي��دة م��اج��دة ال��روم��ي ال��ت��ي غّنت 
تويني   غ�ّشان  كلمات  من  المفتوح" وهي  "القلب 
التي  وت��ق��ول كلماتها  ���ش��ام��ة(،  )األ���ح���ان: ج��م��ال 

ت�شّرفت بها )ماجدة الرومي( لم�شحلة اللحن:
"غداً

عندما يدخلون قلبك الجريح يا حبيبي
اأتراهم يقراأون فيه ا�شمي؟

ما اأجمل الأ�شماء
نكتبها بنب�ص قلوبنا
ول اأطّباء ول جراح!

فقل لهم: حذار
وليرفقوا بالأ�شماء

وليتركوها... كّلها هناك
ها همٌّ ق�شائد حّب ل ي�شدُّ

ول يلغيها ن�شيان
هي كّلها

ق�شائد الحب الكبير الذي ع�شناه
ق�شائد الحب الوحيد الذي ُكنَّاه

ما اأجمل الأ�شماء
نكتبها بنب�ص قلوبنا

ول اأطباء ول جراح".
وقبل اأن يزّودني بق�شائده كنت اأفّكر في �شكل ذلك 
الإنتاج ل�شخ�ص مثله اأ�شبح الفقد تعويذًة له حين 
اأح�شى الموت عائلته: زوجته ناديا واأولده جميعاً، 

كنت اأفّكر عن اأي �شيء �شيكتب؟
ثاثة ن�شو�ص هي كّل ما كتبه تويني في ال�شعر، 

لّخ�ص فيها تجربته الطويلة.
الرئي�شي  ال���ع���ن���وان  ه���ي  القلب"  م���ن  "ر�شالة 
في  تويني  كتبها  ال��ت��ي  الثاثة  الن�شو�ص  لتلك 

دخوله  ع�����ش��ّي��ة   1977 ال��ع��ام 
جراحة  لإج��راء  الم�شت�شفى 
في قلبه، موّجهاً فيها ر�شائل 
ك��ّل ما  واإل���ى  اإل���ى: حبيبته، 
اأحّب: الحياة والموت، واإلى 

الأر�ص واهلل.
نقّدم  ال�����ش��ف��ح��ة  ه�����ذه  ف����ي 
الق�شائَد  "الغاوون"  لقّراء 
الثاث لغ�شان تويني بعدما 

نا بها م�شكوراً. خ�شّ

1
اإلى حبيبتي

ل��م��اذا ي��ف��ّك��ر الإن�����ش��ان فوراً 
عندما  وبالحبيبة،  بالحّب، 

يلم�شون قلبه، ولو بالقلم؟
يفتحون  ع����ن����دم����ا  غ�����������داً، 
الجريح،  ق��ل��ب��ي  ب��ال�����ش��ّك��ي��ن 
هل تراهم يقراأون ا�شمِك يا 

حبيبتي؟...
اأح��ل��ى الأ���ش��م��اء نحفرها  م��ا 
قلوبنا،  �شفحات  على  نحن 

ول �شّكين!
حبيبتي:  ي����ا  ل���ه���م  ق����ول����ي 
حذار... فليرفقوا بالأ�شماء 

وليتركوها! فليتركوها كّلها هناك، �شرايين حياة ل 
ي�شّدها مر�ص ول يلغيها ن�شيان... هي كّلها ق�شائد 
الأيام  تمتزج  حيث  تعرفين،  ال��ذي  الكبير  الحّب 
الما�شيات في ذكرى جامحة تتمّرد على الحياة، 
الكبير. الوحيد  ال��ح��ّب  ه��ي  لأن��ه��ا  تظّن  هكذا  اأو 

اإن في زاوي��ة �شّرية من  ثم قولي لهم يا حبيبتي 
�شيئاً  ك��ان  اأ�شقر  لحّب  واح��داً  �شغيراً  ا�شماً  قلبي 
هذا  اأن  يفهم  لن  الطبيب  الحياة.  فغلََبته  اآخ��ر، 
يربط  ال��ذي  ال�شريان  دائ��م��اً  ك��ان  الغريب  الجرح 
لقلبي  هكذا  فكان  الأخ���رى...  الحياة  وبين  بيني 
ق��ل��ب��ان: واح���د ه��ن��ا، ه��و ال��ي��وم ب��ي��ن ي��َدي��ه، واآخر 

هناك، هناك!

2
اإلى الحياة ... والموت

�شيافتك  في  �شاأق�شي  اإن��ي  الموت  اأيها  لي  قالوا 
اأو يوَمين اأو ثاثة اأو اأربعة... اأو رّبما بقّية  يوماً 

العمر من يدري؟
تعرف لماذا ل يخافك بع�شنا، ومتى؟

تن�شجه  غير منظور  �شّفافاً  رفيعاً  لأن ثمة خيطاً 
اإذا  حّتى  ي��وم،  بعد  ي��وم��اً  قلبنا،  ف��ي  فينا،  الحياة 
م��ا اك��ت��م��ل، ُي���درك واح��دن��ا اأن ل��ه ف��ي دن��ي��اك من 

الأ�شحاب اأكثر مما بقي له في الحياة، دنيانا.
ول  ال���م���وت،  م��ن  اأق����وى  واح���دن���ا  ي�شبح  ذاك،  اإذ 
ي���خ���اف... ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ح��ك��اي��ات ال���ذي���ن ذهبوا 

لعندك اأ�شبحت اأكثر من ذكريات الأحياء!
نتطّلع اإليك اأيها الموت، فا نجدك بعد ذلك ليًا 
اأ�شوَد، بل اأ�شماء م�شيئة نفتقدها اأكثر مما نفتقد 
الجيران في دنيانا ههنا... لماذا ل نق�شي اإذاً في 

�شيافتك، حّتى في �شيافتك، اأياماً و�شعيدة؟
كّلما جال�شنا الحياة، كنَت هكذا معنا، ت�شحك...

عندما  ال��م��وت،  ي�شحك  ل  ول��م��اذا  ت�شحك،  نعم 
ثم  الحلوة،  اأّيامنا  م��اأوا  الذين  اأ�شماء  له  تكون 
الب�شع  الخرافة  قناع  يفقد  بالموت  ف��اإذا  ذه��ب��وا، 
الماح  لذكرياتهم  نطرب  الذين  َور  ب�شُ ليتلّب�ص 
ويفهموننا  نفهمهم  ن��ه��ار،  ك���ّل  معهم  ون�شحك 
ما  ك��ذل��ك،  ه��م  ن�شمعهم،  تجال�شنا،  كّلما  ون��ك��اد، 

يزالون ي�شحكون...
م��ا اأع����ذب ال�����ش��داق��ات، ج�����ش��راً اإل����ى ال���م���وت، ولو 

موّقتاً!
اأكاد اأتطّلع، اأيها الموت، اإلى �شيافتك بفرح...

لعّل ه��ذا ال��ف��رح ه��و ال��ذي يجعل الإن�����ش��ان يوؤمن 
بالأبدية.

لأن اهلل كذلك هو فرح، ومحّبة.

3
اإلى الأر�س... واهلل

تعرف، يا اإلهي، لماذا يفهمك الإن�شان؟
لأنك اأنت الذي قلَت له اإنه �شيتغّلب على الموت.

لولك لكان يعبد الأر�ص.
اإذ لي�ص غير الأر�ص ت�شاهيك يا اإلهي جاذبية.

تراب  فيه  �شيجدون  قلبي،  يفتحون  عندما  غ��داً، 
فاإذا  بدمائنا،  ن�شقيها  اأننا  نظّن  كّنا  التي  الأر���ص 
ال��ح��ي��اة الذي  ال��ت��ي ك��ان��ت تبّثنا م��ن م��اء  بها ه��ي 

فيها، حياة!
لماذا نكتب هكذا؟

لأننا نحن ع�ّشاق الأر�ص كّنا نحلم باأن ت�شبح هي 
الهفوات  من  الأق���وى  الآخ��ر  قلبنا  الكبير،  قلبنا 

والكبوات؟
في �شمير الكاتب، كّل كاتب، �شاعر ينام وهو يحلم 

بالأر�ص حلمه بقلب مفتوح.
ما اأب�شع الطّب... وما اأب�شع العلم واأهله.

اغ��ف��ر لهم ي��ا اأب��ت��اه. ���ش��رق��وا م��ّن��ا ب��الأم�����ص اأ�شرار 
اأنا�شيد جمال... ثم هم  القمر وال�شماء، فلم تعد 
اإيماناً  تبقى  فا  والموت،  الحياة  اأ�شرار  ُيغالبون 

نطمئن اإلى َقَدرك فيه.
�شميرنا  في  ال��ذي  ال�شاعر  من  ي�شرقون  واليوم، 

جماَل القلب مع الأ�شرار.
قالوا �شيكون لي غداً قلٌب جديٌد!

القلب،  اأن يظّل هذا  اإلهي  يا  اإليك  واأ�شرع  اأُ�شلِّي 
ه��و ذات���ه، اأح��ّب��ه م��ن ت���راب، �شورته ���ش��ورة اأر�ص، 
نبيل  اأزرق  حبر  فيه  ي�شيل  ال��ذي  الجديد  وال��دم 

بالحّب كما بالإيمان.
ل تتركوهم، يا اأحّبائي، يع�شرون من قلبي التراب 
ال��ذي فيه، لأن��ه لي�ص بعُد 
رم��اد... ول الدخان الذي 
ت�����ش��اع��د م��ن اأر���ش��ن��ا اأي���ام 
كالبخور...  تحترق،  كانت 
ول ال��ح��ب��ر ال���ذي ه��و زوم 

الحياة...
قلبي  طبيٌب  ُي��ف��رغ��ّن  ول 
الماح  ال����ذك����ري����ات  م����ن 
اأردت  م��ا  اإذا  حّتى  العتاق، 
ظللُت  اأع�������ود،  اأن  رّب  ي���ا 
اأت���ع���ّل���م م��ن��ك اأن  اإن�������ش���ان���اً 
حّرية  كذلك  هي  الحّرية 
والكفر  ك��ال��ف��رح،  ال���ح���زن 

كالمحّبة!
ُي�شلح  ول����م����اذا  ك���ي���ف،  اإذ 
كان  اإذا  ق��ل��ب��اً  ل��ن��ا  ط��ب��ي��ٌب 
�����ش����ي����ن����ت����زع م�����ن�����ه ج�������راح 
الأر�ص،  وع���ذاب  المحّبة، 
القب�ص، على  اإلهية  وقدرة 
التوق اإلى ما هو اأبعد من 
لما  الطموح  على  الحياة، 
على  بالتغّلب  نحّب  وَم��ن 
ك���ّل ظ��ل��م وك���ّل ب��وؤ���ص وكّل 

حرمان وقهر...
تلك هي �شاة الأر�ص في 

القلب الكئيب!

روؤية:
ال�شّيارة  بمقاعد  ُمت�شّبثين  كّنا 

الخلفية.
المنعطف  ت��ج��ت��از  ال��م��ه��وو���ش��ة  ال�����ش��ّي��ارة 

الحاّد، في لحظة النعطاف لحظنا
داخل  ت��ت��اأّل��ق  �شغيرة  برتقالية  اأ�شماكاً 
بالماء  م���م���ل���وءة  ب��ا���ش��ت��ي��ك��ي��ة  اأك���ي���ا����ص 
ت�شتعر�ص َقَدَرها على الَب�ْشطة الخ�شبية.

َبَدْت حزينة للغاية رغم تاأّلقها.

راأيتِك، تقفين في نهاية الممّر ال�شّيق.
�شراخِك مكبوت و�شوتِك مجروح.

اأّي  اإلى  �شوتِك كان البحر الذي عّلمني 
لغة اأنتمي.

تبكين ب�شمت كاأنِك تنتظرين �شيئاً ما. 
ل �شيء ياأتي.

يدك ت�شت�شلم اإلى هذه المهزلة وتتحّرك 

غ�شلْت  التي  الدموع  لتاأخذ  الوجه  نحو 
األمك بعيداً.

رقبتِك  األح���ظ  جعلتني  المهزلة  ل��ك��ّن 
تنتف�ص برقة كطفل حزين.

ف��ي َعَتَمة  ����ش���درِك ب���دا م��ظ��ل��م��اً وداف���ئ���اً 
الممّر كلوحة �شوريالية.

ف��اأع��ل��ن��ْت �شقوطها  ي���دِك الأخ�����رى،  اأّم����ا 
الُحّر

تخجل  اإلهية  واأ���ش��اب��ع  دقيقة  بانحناءة 
من ثقل التجاعيد عليها...

عودة اإلى الروؤية:
ماذا كان ذاك؟ حلماً؟

ل، كان روؤية تحّولت اإلى حلم.
نحن  ت�شّبثنا  كما  الحلم  ب��ِك  ت�شّبث  ث��ّم 

بمقاعد ال�شّيارة الخلفية.
اإلى اأن اأ�شبح الحلم هو اأنِت.

تهاني فجر
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طائرة ورقية
ال�شماء  ت����ج����وب 
وح���������ي���������دًة  ت����ج����ّر 

بذيلها الملّون اأحام طفل
ال��ط��ف��ل ال�����ذي ف��ق��ده��ا ذات 

فجر
�شاءَل عنها الغيوم العابرة

ال����ط����ف����ل ال���������ذي ت���ح���ّج���رت 
نظراته؛

حين كبَر 
عادت اإليه �شريعة وخاطفة

تاركة خلفها بريقاً دامياً.

ري�سة
الطائر الذي ن�شَي ري�شًة من 

جناحه على �شياج الغيم 
ذهب ليبحث عنها 

لم يكن م�شطراً اإلى العودة:
ح�����ي�����ث ي����ن����ت����ظ����ره ال����ع���������ّص 
وال�����ش��ج��رة؛ ال�����ش��ج��رة طارت 

اإليه 
وجه  على  ق�ّشه  تناثر  الع�ّص 

الريح
تحتفل  ال���ج���ي���و����ص  ب��ي��ن��م��ا 

ب�شرب الهدف.

نكهة 
تغت�شل  ال���ظ���ه���ي���رة  ���ش��م�����ص 
اأ�شابعه  بالدخان؛ عاد وبين 
وقطعة  ال���ط���ب�������ش���ور،  اأث�������ر 
ح���ل���وى. ل���م ي��ج��د ب��ي��ت��ه في 
ت�شتلقي  اأّم����ه  بينما  م��ك��ان��ه، 
جانب  اإل��ى  وطماأنينة  بنقاء 
ثيابهم  ق�������رب  ال����ح����دي����ق����ة 

والملّطخة  ال���م���غ�������ش���ول���ة، 
ب���������ش����يء اأح��������م��������ر... و����ش���ع 
جانباً  ال��م��در���ش��ي��ة  حقيبته 
ق���ّب���ل ���ش��ف��ة اأّم��������ه؛ ل����م تكن 
ومنها  ك���ال���ح���ل���وى  ن��ك��ه��ت��ه��ا 
كهم�ٍص  الأغ���ن���ي���ات  ت���ت���دّف���ق 
حزين... ولأنها لم ت�شتيقظ 
الحرب  اأن  اأدرَك  لو�شوله؛ 

قد بداأت!

مجزرة
تنف�ُص  ال�����ش��ب��اب��ي��ك  ب��ي��ن��م��ا 
قطرات المطر عن زجاجها 
والأبواب ترق�ص في الريح 

في  يمتّد  ال��م��وت��ى  و�شجيج 
ال�شوارع 

كان ي�شاأل دميته ال�شغيرة:

- م�����اذا ل���و ل���م ي���ج���دوا لما 
كلمًة  ال����خ����ارج  ف���ي  ي���ح���دث 

منا�شبة اأو ا�شماً؟

حدود
وباأيديهم  واق���ف���ي���ن  ك���ان���وا 
حديد وخ�شب. اأبي ي�شّميهم 
�شّيدي...  يا  هناَك  الجنود. 
ح���ي���ث اأ�����ش����ع����ُت  ق���ّط���ت���ي ل 
اأذك����ر م��ا ح�����ش��ل ت��م��ام��اً، اأنا 
عبرت  لكنها  تبعتها،  ف��ق��ط 
اأر�شلني  بينما  الحقل،  نحو 
لأنني  اهلل!  ن��ح��و  ال��ع�����ش��ك��ر 

تجاوزت حدود الوطن...
اأقراأ  ل��م  ال��م��اك،  �شّيدي  ي��ا 
في كتابي ال�شغير اأن الوطن 
هكذا. قال لي معلمي: الذي 

بين  ال����رج����ل،  ذاك  ذب����ح����ُه  
ال�شوداء،  وال�شبورة  طاولتي 
الوطن  اإن  دار،  ال��وط��ن  اإن 
نحوكم،  ط��ردن��ي  فلَم  اأب... 

اإلى ال�شماء؟!

نهر
ًة مرَّ

غمرنا اأ�شابعنا في النهر 
وخّباأناها في جيوبنا 

لأننا �شمعنا اآباءنا يتحّدثون 
الباد  ي��ج��ت��اح  ع��ط�����ص  ع���ن 

خال الحروب.
ن�شينا الماء في جيوبنا، 

جّفت اأ�شواتهم في اآذاننا، 
باأ�شابع  ال��ع��ط�����ص  ف��غ��رف��ن��ا 

الجنود.

جريدة  تحرير  رئي�ص  م��ع  ه��و  ال��ح��وار 
والمحاِورة  خ����وري.  رف��ي��ق  "الأنوار" 
وج��ه��ه��ا م��األ��وف و���ش��وت��ه��ا م���األ���وف. لم 
اأنها  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ّي��ة  ال��ح��ل��ق��ة  اآخ����ر  ف��ي  اإّل  اأع����رف 
الع�ّشي)*(.  ق��اروط  �شعاد  المخ�شرمة  الإعامّية 
واأنا بدوري تركُت لبنان منذ ثاثة عقود. ومياه 
ك��ث��ي��رة ع��ب��رت ت��ح��ت ال��ج�����ش��ر، ح��ت��ى ق��ي��ل اأن���ي اإذا 
ه��ذا في  اأع��رف محّلة فيه،  لبنان لن  اإل��ى  رجعُت 

العمران، اأّما في الإن�شان فحّدث ول حرج. 
وبالإ�شتعداد  ي�شتمعان  م��ع��اً  والخ�شم  ال�شديق 
رف��ي��ق خوري،  م��ع  ي��ك��ون  �شيا�شي  ذات���ه لأي ح���وار 
ال�شّيدة  �شمعُت  ولكّني  ال�شرح،  مجال  هنا  ولي�ص 
دق��ي��ق��ة مع  ���ش��ُن��م�����ش��ي ت�شعين  اإن���ن���ا  ت��ق��ول  ���ش��ع��اد 
ال�شحافي  خ��وري  رفيق  مع  ولي�ص  خ��وري،  رفيق 
وَنْزلة  ال�شاعر.  خ��وري  رفيق  مع  بل  وال�شيا�شي، 
وعندي  فمي.  من  واأتنّف�ص  مّني.  متمّكنة  البرد 
ومحتار:  اأُنجزها،  اأن  يجب  م�شتعجلة  "كتابة" 
واأرت��اح؟ وال�شّيدة  اأنام  اأم  الكتابّي  اأنجز عملي  هل 
�شعاد منعْت عّني حيرتي. و�شّرحْت بما �شّرحْت. 
اإل��ى حلقة  ذات��ي  يا  "نحن مدعّوان  لذاتي:  وقلُت 
خوري  رفيق  اأّن  هي  المعلومة  نكهة،  لها  �شيكون 
�شاعر وله باع في ال�شعر و�شبق وغّنت له ال�شّيدة 

فيروز". 
اأن يتحّدث  ف��ي  اأج���د ط��راف��ة  مثلما  ع��م��وم��اً  واأن���ا 
اأن يتحّدث  اأجد طرافة في  ال�شيا�شة  ال�شاعر في 
قّررُت  "لقد  لذاتي:  وقلُت  ال�شعر.  في  ال�شيا�شي 
األ اأكتب واأل اأنام واأن اأحتمل نزلة البرد واأن األّبي 
يعني  "قرارك  وقالت:  ذات��ي  وتململْت  الدعوة". 
اأنك �شتحتاج اإلى التركيز". وعاجلُتها بالمقاطعة 

وقلُت لها: "�شاأني! واأنِت ارتاحي".  
من  وال�شتينيات  الخم�شينيات  اإلى  التاريخ  ورجع 
ال��ق��رن ال��ف��ائ��ت اأك��ث��ر م��ا رج���ع، وح�����ش��ر الأخ����وان 
نغمة  ف��ي  ي��ب��دع  وه���ذا  ومن�شور  عا�شي  رح��ب��ان��ي 
وي�شهد  �شحيح.  والعك�ص  كلمة،  في  ُيبدع  وذاك 
حركّية  اأن  لهما  �شديقاً  ك��ان  ال��ذي  خ��وري  رفيق 
اأن���ه يرف�ص  ع��ا���ش��ي ك��ب��ي��رة، م��ع ال��ت��اأك��ي��د ف��ي اآن 
اإج������راء ت��ف��ا���ش��ل ب��ي��ن الأخ����َوي����ن، ف��ه��م��ا كاهما 
على  ال��ت��اري��خ  م�����ش��رح  ف��ي  اأ����ش���واء  وت�شطع  ذروة. 
�شاأن لها  التي ل  الليلّية  �شعيد فريحة ومجال�شه 
وعنتها،  وم�شاّقها  وهمومها  ومتاعبها  بالنهارات 

وي��ح�����ش��ر ه���ذه ال��م��ج��ال�����ص ك���ّل م���ن م��ح��ّم��د عبد 
ُي��ب��دي الأ�شتاذ  ال��وه��اب وف��ري��د الأط���ر����ص، ال���ذي 
واأّم  ال�شافي  وودي��ع  نحوه،  ًة  خا�شّ عاطفًة  خوري 
كلثوم. واأعرف ولأّول مّرة اأي�شاً اأّن �شعيد فريحة 
الكاتب لم يكن يعرف ل القراءة ول الكتابة، واأنه 
"النهار"  ج��ري��دة  وتح�شر  �شقاء.   بعد  تعّلمهما 
نزاعات  وتح�شر  تويني.  غ�ّشان  الأ���ش��ت��اذ  ومعها 
وخافاتها  منفتحة،  كانت  التي  "�شعر"،  مجّلة 
"الآداب" التي كانت ملتزمة. ويح�شر  مع مجّلة 

اأدوني�ص و�شهيل اإدري�ص وخليل حاوي. 
انتحار  �شبب  حقيقة  ع��ن  �شعاد  ال�����ش��ّي��دة  وت�����ش��األ 
ال�شاعر خليل حاوي؟ واأ�شخُت. فال�شديق ال�شاعر 
�شفيق عطايا، وهو ابن عّمة ال�شاعر حاوي، �شبق 
وح��ّدث��ن��ي ف���ي ل��ق��اء ع���ن ال�����ش��اع��ات الأخ���ي���رة في 
خوري  رفيق  ج��واب  �شيتطابق  فهل  ح��اوي،  حياة 
درا�شة  ك��ات��ب  المثّقف  ال�شاعر  ح���اوي  رح��ي��ل  ف��ي 
وخ��ّري��ج جامعة  ج��ب��ران  ج��ب��ران خليل  ع��ن  قّيمة 
عطايا  �شفيق  من  �شمعته  ما  مع  "كامبريدج"، 
82 في  ف��ي اجتياح  ب��ي��روت  اإن �شقوط  ق��ال  ال��ذي 
حاوي؟  خليل  عقل  يقبله  لم  الإ�شرائيلي  قب�شة 
ورف���ي���ق خ����وري اأ����ش���اف ب��ال��ت�����ش��اوؤل: ه���ل الأزم����ة 
ة  العاطفّية التي كان يمّر بها خليل حاوي لها ح�شّ
الذي كان يدعو  انتحاره؟ وهل �شعور حاوي،  في 
باأنه  المنا�شب  الوقت  في  ال�شمت  يلهمه  اأن  اهلل 
انتحاره؟  ف��ي  ة  ح�شّ ل��ه  بعُد  عنده  ولي�ص  اأع��ط��ى 
وي��ع��ود خ���وري اإل���ى ال��ح��دي��ث ع��ن اج��ت��ي��اح 1982 
باإ�شارة ذات دللة على رجحان في كّفة النتحار. 

ال�شاعر  اإن رف��ي��ق خ���وري  ���ش��ع��اد  ال�����ش��ّي��دة  وت��ق��ول 
َت��ي��ن ال�����ش��اع��ر ���ش��ع��ي��د عقل،  ال����ذي ك��ت��ب ع��ن��ه م��رَّ
"الزنبق  منها  �شعرّية  مجموعات  ث��اث  واأ���ش��در 
رحلته  ي�شتمّر في  لم  الحجارة"،  والدم" و"غابة 
اأمل  دون  ر  ق�شّ فاإنه  وبالتالي  الواعدة،  ال�شعرية 
نْت  لوَّ ب�شفافّية  خ��وري  ويعترف  ب��ه.  عقل  �شعيد 
التي  الأق���دار  وي�شرد  تاريخهم"  "من  حلقة  ك��لَّ 
�شّكلت حياته ورمته اإلى ال�شيا�شة من طريق عالم 
اأّي��ام في  ال�شحافة. ويذكر كيف كان يعمل �شبعة 
كان  وك��م  فجراً،  الخام�شة  اإل��ى  ويومّياً  الأ�شبوع، 
حجم الم�شوؤولية، مثاًل ل ح�شراً، في نهار غ�ّشان 
تويني. ويروي كيف في البدء كان ُيطّعم مقالته 
�شوؤال  وبعد  تاأكيد  مع  الأدبية،  بروحه  ال�شيا�شية 

اأن  م��ن  ب��ّد  ل  مقالة  يكتب  عندما  ال�شحافي  اأّن 
بع�شبّية.  بعلمّية ل  لكن  يفعل ذلك،  ينحاز، وهو 
ال�شيا�شي  لجعل  ن��ادم  اإن��ه  ليقول  خ��وري  وي��رج��ع 
ينفي ال�شاعر فيه، لذلك فاإّن اآخر اإ�شدار �شعري 
الفائت،  القرن  من  ال�شتينيات  اأوائ��ل  في  ك��ان  له 
وين�شح الآن ال�شعراء ال�شباب باأّل يكّرروا خطاأه. 
لم  بدوره  وهو  تف�شيراً،  �شعاد  ال�شّيدة  ت�شاأله  ولم 
وماذا  ال�شيا�شي  يعني  م���اذا  ن�شمع  ول��م  يتو�ّشع، 
يعني ال�شاعر؟ ولماذا بين ال�شيا�شي وال�شاعر يقع 
اختيار خوري على ال�شاعر؟ وطبعاً لي�ص كّل �شيء 
يكون في حوار واحد. وت�شاأله ال�شّيدة �شعاد اإذا كان 
ال�شاعر المنفي فيه كان يت�شّلل اإليه في اأحايين؟ 
المنفي  ال�شاعر  اأّن  ويقّرر  خ��وري  رفيق  ويبت�شم 
المّرات  تلك  َل  �شجَّ وه��و  م���ّرات  يت�شّلل  ك��ان  فيه 
على مدى العقود الأربعة الفائتة و�شي�شدرها في 

كتاب قريباً. 
الآخر  اأن  الإق�����رار  خ���ال  م��ن  ال��ث��ق��اف��ة  وتح�شر 
م��وج��ود وال��ت��ف��اع��ل ه��و ف��ي الأق����دا�����ص. وتح�شر 
المدينة في الدول النامية اأو دول العالم الثالث 
اأّن  وكيف  ري��ف،  هي  بل  مدينة  لي�شت  اأّنها  وكيف 
ال��م��دي��ن��َة الإن�����ش��اُن فيها ه��و ذات����ه، وب��ال��ت��ال��ي هو 
فيما  المواطنة،  راب��ط��ة  ب��الآخ��ر  تربطه  م��واط��ن 
الريف الرابط فيه الديُن اأو المذهب اأو العائلة، 
وال��م��خ��ت��ل��ف ه��و ف��ي ال��ط��رف الآخ�����ر، م��ع ك���ّل ما 
اأن يكون المرء في الطرف الآخر. ويجزم  يعنيه 
رفيق خوري اأن المدينة العربية فاقدة للجوهر. 
واح��د يقول  اآٍن  وم��وؤّث��رة في  وبالتفاتة فيها نظر 
الخلق  في  اأ�شماء  ي�شتعر�ص  اأن  بعد  رفيق خوري 
اإليه من  لبنان منظوراً  اإّن  لها مكانتها  الإبداعي 
القرن  التي تاطمت فيه منذ  الج�شام  الأح��داث 
خوري  يلفظ  )ل��م  موؤ�شف  بلد  ه��و  ع�شر  التا�شع 
وهّزة  يده  بحركة من  َوْحياً  "موؤ�شف" اإنما  كلمة 
م��ن راأ����ش���ه( اأّم����ا ل��ب��ن��ان م��ن��ظ��وراً اإل��ي��ه م��ن الفن 
الأخرى  الإبداعّية  والمجالت  وال�شعر  والم�شرح 
في�شتحق  وال�����ش��ح��اف��ة  الإع����ام  ن�شيان  دون  م��ن 
النتماء اإليه بالختيار، وبالمعنى العميق للكلمة. 

والأمُل هو قو�ص قزح الحياة.

ر.  "اآ.  ف�شائّية  تاريخنا" على  "من  برنامج   )*(
تي" وهو منقول عن تلفزيون "لبنان" الر�شمي.

�سوقي م�سلماني

�سما الالمي
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ل يفّكر ال�شاعر الحديث في الن�ص الذي ي�شت�شلم اإلى الذائقة 
والماأخوذة  ال�شائد،  و�شايا  اإلى  بالن�شياع  المجبولة  الخام، 
اإليها  المتقّدم  بالن�ّص  بل  ال�شوتي،  الخطاب  باغة  باأنغام 
ه المنفتح  بغير عّكاز النغم، نا�شراً اأجنحة روؤاه لتر�شم اأمامها اأن�شاق ن�شّ
على باغة ال�شورة. فع�شر الإنترنت والك�شوفات العلمية المت�شارعة، 
الطقو�ص  ذات  ال�شلفية،  الت�شال  بو�شائل  ال�شاعر  باحتفاظ  ي�شمح  ل 
البدائية. لذا راح ينّقب عن ن�شو�ص تّت�شع فيها م�شاحة البّث ال�شوري 
اأن�شاق  ابتكار  في  لمخّيلته  العنان  مطلقاً  ال�شوتي،  البّث  ح�شاب  على 

ية تتواءم وف�شائحية خطاب ال�شورة.  ن�شّ
العام  منذ  ال��دن��م��ارك  ف��ي  المقيم  ال��زي��ادي،  ع��دن��ان  ال��ع��راق��ي  ال�شاعر 
1991، تعّرفنا اإليه بو�شوح من خال ق�شيدته "�شائد الأ�شواء" التي 
تحّولت فيلماً �شينمائياً حمل العنوان نف�شه من اإخراج العراقي محمد 
توفيق العام 2004. غير اأنه و�شمن اإ�شدارات "دار الغاوون" يفتح علينا 
اأ�شواءه المعرفية، بكتابه ال�شعري الرابع "يوم كهذا اليوم"، بعد كتبه 
ال�شعرية ال�شابقة وال�شادرة على التوالي: "عن دوي الفاكهة" )1994( 

و"نوارج اإلى هذا الحّد" )1998( و"هكذا طوال ال�شفاف" )2000(. 
موتَك اأنه  "لو 

ن فيك لتوطَّ
لكنه وطن اأَماَتك". 

عدنان  ال�شاعر  "اأين" يواجه  الكتاب  ق�شائد  اأول��ى  من  المجتزاأ  بهذا 
التي  المرعبة،  باده  مجريات  ثرثرة  الزيادي 
البداوة  ذاك���رة  نفعّيو  فيها  ال�شلطة  ي��ت��وارث 

للمقّد�ص.  القاّري  التاأويل  ومنظومة  والقبيلة 
ذاكرة  لنمو  والمعرقلة  القامعة  ال��ذاك��رة  تلك 

والمدينة  ��ر  ال��ت��ح�����شّ ذاك�����رة  ه���ي  ل��ه��ا  م���ج���اورة 
ل��ل��م��وروث ب�شّتى  ال��خ�����ش��ب  ال��ت��اأوي��ل  و���ش��ط��ح��ات 

م�شتوياته.
البالغة  الكتاب  ن�شو�ص  بقّية  ق���راءة  ف��ي  وال��غ��ور 

المكان  عن�شر  هيمنة  ا�شتنتاج  اإلى  ُيف�شي  ن�شاً   13
ك�شلطة مركزية محّر�شة ل�شروع المخّيلة ال�شعرية 

في اإنتاج اأن�شاق الن�ص )العاما/ ثيمية(.
ال�شترجاع  لعبة  م��ن  الإف�����ادة  اإل���ى  يعمد  وال�����ش��اع��ر 
كاإجراء  )ال��ب��اد(  الأّول  مكانه  مكّونات  في  للتنقيب 

من  يعاني  و�شفه  ف��ي  ال��ف��ق��دان،  ح��ال��ة  ع��ن  تعوي�شّي 
وكذلك  المنفى.  الثاني  مكانه  في  الغ��ت��راب  مع�شلة 

ل�شعوره بالحيف مما لحقه من �شرر نتيجة وجوده الق�شري المختوم 
بالت�شّرد في اأر�ص ال�شتات، التي دفعه اإليها الق�شاة الذين حّولوا الباد 

اإلى مقبرة:
اإلهي �شيكون  من  اأعرف  "ل 

اإذا قتلوني مدفوعيَن باإلٍه اآخَر
ما اأعدَلهم رموني ورموا اأهلي بجهَنم هذا الحّب

و�شرُت لهم الفاَح
في مقبرٍة اأحرثها في �شحوي ومنامي".  

كالمجريات  �شّتى،  محّر�شات  وف��ق  يجري  م��ا  ع��ادة  ال�شترجاع  وه��ذا 
وال��ظ��واه��ر الطبيعية  الأم��ك��ن��ة  وت��ف��ا���ش��ي��ل  وال�����ش��خ��و���ص  وت��داع��ي��ات��ه��ا 
فانتازي  باإجراء خرق  ال�شعرية  المخّيلة  و�شواها. وتقوم  والجتماعية 
و�شوًل  بينها،  ما  في  توا�شلية  رواب��ط  منتجًة  الثاثة،  الزمان  لأبعاد 
بم�شتوَييه  العالم  اإزاء  واأحامها  ال�شعرية  الذات  تطّلعات  تحقيق  اإلى 

ي معاً: الوجودي والن�شّ
ذلك  ع��ل��ى  اأق����وى  ل  "وراأيتني 

تزاأُر في وجهي
لبوُة الريح في الغرب مّما

ُيرى وذيُل ثعلب
ت��ذّك��ر ما  ن���ي ع��ن م�شعاي ف��ي  ردَّ

يحدث
الواقُف  اأن��ن��ي  فح�شب،  ��رُت،  ت��ذكَّ
والبنُت راحت بالخزامى لت�شرَب 

لي
والأوراُق  اأي����ل����ول  ف����ي  م����وع����داً 
ت�شقط من اأعاليها اإلى نعمٍة في 

القلب...". 
�شطة  اإل��ى  تنتمي  ل  ب��ثٍّ  هيئة  على  اأم��ام��ن��ا  الماثلة  الن�شو�ص  ج��اءت 
ال�شوت قدر انتمائها اإلى �شلطة ال�شورة، مبتعدًة عّما هو انفعالي زائل. 
فهي ل تقوم بعمل تطابق تتابعي مع �شور المجريات وتداعياتها، بل 
المتلّقي.  مع  الت�شالية  كفاءتها  في  منتجة  م�شهدية  ذروات  تعر�ص 
ن�ّص  م��ن  م�شتّل  وه��و  اإل��ي��ه،  ذهبنا  لما  ن��م��وذج  خير  التالي  وال��م��ج��ت��زاأ 
اآخرون منهم  �شعراء  اأي�شاً  الذي رثاه  اآدم  ال�شاعر حاتم  رثاء ل�شديقه 
بعنوان  ن�ص  في  النّواب  التحري�شي مظفر  بخطابه  الم�شهور  ال�شاعر 
هذا  في  �شّتى  �شوراً  يبتكر  فالزيادي  حاتم".  اآدم  لأوجاع  ع�شق  "حالة 
ل  للكتابة،  اأخل�ص  الذي  الفقيد،  ال�شاعر  �شخ�شية  اإلى  ُتودِّدنا  الن�ص، 

لحياته ال�شخ�شية التي اأنهكها الت�شّرد: 
"ول�شهٍو

تتدحرج قنبلٌة جواَر اللَهب
فيرّدها اإلى المكان، كعائد من الحرب اإلى اأولده

اإلى زوجة تعدُّ الع�شاَء ليتامى ُمحتَملين...". 
ب�شيطة  لغة  اإل���ى  يجنح  فهو  ُم��ف��ت��َع��ل،  غير  ال��ل��غ��وي  ال�شاعر  ق��ام��و���ص 
لغوية  تراكيب  لإنتاج  منتخبة  تجاورات  لمفرداتها  وُيجري  متداولة، 
اأ�شطرة  اأنه يحاول  ال�شعرية. كما  متعا�شدة في عر�ص مفاتن الجملة 
المبتِكر  ال�شعري،  م�شغله  م�شهر  ف��ي  بتمريره  معا�ص  ي��وم��ّي  ه��و  م��ا 

لأقنعة الن�ّص الجمالية.
�شريعة  اإل��ى  تحّول  ال��ذي  الأّول  مكانه  حيوات  يتناول  ن�ّص  من 
ال�شحايا  ع��ن  وت��ح��دي��داً  وال��ج��ّاد،  ال�شحية  بين  تجمع  غ��اب 
بالاءات  عة  المر�شّ التعاليم  قّبة  تحت  بالمكوث  الم�شابين 

المقّد�شة، ن�شتّل هذا المجتزاأ: 
انبهروا "وتراهم 

متراجعين اإلى �شرائفهم
فيم�شح الم�شاُب ظلمَتيه في المحجَرين،

في�شتحي الحزُن من حزنِه
ويخجُل الخجل".

يت�شّكل  حيث  واح���د،  ك��ت��اب��ّي  �شياق  ف��ي  مثلت  الن�شو�ص 
بنائية  تقطيعات  من  يظهر  ما  مع  متن،  بوحدة  الن�ص 
ا�شتراحة  مناطق  وكاأنها  بدت  والتي  الن�ّص،  ج�شد  على 
اأن�شاق  �شوب  كتابّي  جنوح  مناطق  واأح��ي��ان��اً  ات�شالية، 

�شاندة للن�شق المركزي. 
ورغم تنويعات النزياح الحلمّي للن�شو�ص الماثلة، عبر م�شارب �شردية 
واح��داً، بداأ ولن ينتهي قط.  اأنها بدت كما لو كانت حلماً  اإل  متباينة، 
المخّيلة ال�شعرية منذ اإطاقها لأيائل حلمها المديد، لن تتوّقف عن 
قذف الأ�شئلة، بحثاً عن اإجابات محتملة تبّرر جدوى رحلتها الروؤيوية. 
رحلة �شعرية ل�شتك�شاف تخوم اأ�شرار الكنه الآدمي في وجوده المرير 
�شمن الأمكنة وعبر الأزمنة. وهذا ما جرى في كتابنا الماثل الذي بداأ 

ب�شوؤال "اأين" وانتهى ب�شوؤاٍل اآخر:
الآمال "ما 

اإذا لم تطلع من بين اأنقا�ِص هذي الحرب
زهرٌة مباغتٌة

�شنهرع نحوها يا اهلل
�شاتنا منذالآن اأغنيٌة

ودموعنا �شذى".
فا�شل  ال��ع��راق��ي  وال��ن��اق��د  الم�شرحي  �شديقنا  معنا  يختلف  ل  وه��ن��ا 
�شوداني في قوله الوارد في قراءته لكتاَبي 
الحّد" و"هكذا  ه��ذا  اإل���ى  "نوارج  ال��زي��ادي 
ي�شتفّزنا  "ال�شاعر  ال�شفاف":  ط�����وال 
اأ�شئلة  اإن��ه��ا  ج���واب���اً،  ل��ه��ا  ن��م��ل��ك   ل  باأ�شئلة 
في  يوم  ذات  بها  ت�شبع  التي  والروؤيا  الحلم 
تلتب�ص  لف�شاء  روؤي��ا  اإنها  م��ا.  وزم��ان  مكان 
فيه الأ�شياء والأنا والذات الأخرى" )مجلة 

.)2004 ،6 العدد  العراقي"،  "الكاتب 
ل�شنا ندعو، في قراءتنا الق�شيرة هذه، اأحداً 
ب��ل فقط  اأع����اه،  اإل��ي��ه  م��ا ذهبنا  تبّني  اإل���ى 
ن�شو�ص  اأروق����ة  ف��ي  ن��زه��ة عجولة  اأج��ري��ن��ا 

كتاب عدنان الزيادي الجدير بالقراءة.

علي �سبيب ورد
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الأردني  لل�شاعر  الغاوون(  المنزلَتين" )دار  "بين  ديوان  في 
مّتخذاً  الحيطة  كّل  عن  رغماً  اأجدني  اللطيف،  عبد  خلدون 
مكاناً في مجل�ص الح�شن الب�شري وهو يحاور ابن عطاء في 
اأمام  نحن  هل  اعتزل.  َم��ن  اإثرها  على  اعتزل  المنزلَتين،  بين  منزلة 
اإلى  يقودنا  ه��و  اأم  تجّلياته؟  على  الت��ف��اق  اإل��ى  يقودنا  �شعري  ح���ادٍث 
يَديه �شنوف  اأو �شكل، ها هو يطل علينا وبين  الختاف على لغة ما 
بينها  ي���راوح  فهو  وال��ح��ّر(  )ال��ن��ث��ر  وروؤي���ة  تنظيرا  المحتدمة  ال�شعر 
معه  ال�شير  اإل��ى  ليقودنا  تخبو،  ل  واإيقاعات  واأفقية  عمودية  �شطوراً 
بكّل  ال�شاعر  اأين جاء  الآف��اق دونما خوف وريبة. لكن من  تلك  خال 
اأمر  ي�شتع�شي  ولن  ي�شير؟  اإلَم  وال�شوتية؟  الب�شرية  التنويعات  تلك 
اإلى  ا�شطّر  ول��و  �شاعره،  بغية  عن  المتلّقي  �شبر  يفلت  لن  فهم،  عن 
اإعادة النظر في بع�ص من الن�شو�ص، �شتحمله الغرابة والف�شول على 

احتمال تقّلبات الف�شول برداً و�شاماً.
اأن  "اآية"، ل يغفل عن  اأ�شماها  اللطيف في ق�شيدة  هوذا خلدون عبد 
قدا�شة،  له  ا�شماً  اختار  وق��د  ال�شاعر،  ح��ال  من  اإليه  خُل�ص  ما  يهم�ص 
لنا  �شاق  وقد  الفارقة،  العامة  وهي  الأفعال  من  الُمعجز  هي  فالآية 

ة:  �شنوفاً من التعّدي على ذات ال�شاعر الغ�شّ
ال�شرير ال�شاعر  في  "و�شرخوا 

اإخر�ْص
يا �شيدنا البرّي 

يا هالة الفجيعة".
التجّني  واّتهامات  اللوم  �شاعرنا من  ولينجَو 

هذا  اأن  اإل���ى  ي�شير  ل  متخّل�شاً   - وال��ت�����ش��اوؤم 
ب���ا ط���ائ���ل، ف��ل��ك��ّل تجربته  ال���ك���ام )ال�����ش��ع��ر( 
اأو تحيله  و���ش��روط��ه ال��ت��ي ت��وؤك��د ك��ون��ه ���ش��اع��راً 

اأن  "اآيتك  الِعبرة:  بالعبارة  الن�ص  - ختم  رم��اداً 
تكّلم النا�ص دهراً �شوياً".

كافكا  ح���ال  ل�����ش��ان  "خيانة" وع��ل��ى  ق�����ش��ي��دة  ف��ي 
)كتاباته(:  اإرث���ه  يّغيب  اأن  �شديقه  يو�شي  وه��و 
يجب  اإرث��ي...  في  تجده  ما  كّل  ماك�ص،  "عزيزي 

الباحث  ح��ال  يّت�شح  اإلخ"،  عني...  نيابة  ُيحرق  اأن 
عن العتراف ب�شعريته وهو المحتدم بالقنوط حّد 
الباحثة  ذاته  اإلى  هنا  ي�شير  بال�شاعر  كاأني  الت�شظي، 

عن فجرها في عيون النا�ص، وهو القادر على الت�شامح 
ون�شيان محاولت التجّهم والخيانة حيث يختم الن�ّص 

بالقول:
ال�شنين  اآلف  بمرور  ُن�شيت  قد  كانت  خيانته  "اإن 

ن�شيتها الآلهة والن�شور
ن�شيها هو... نف�شه".

وهو يوؤّكد في ق�شيدة "ك�شف" اأنه ل يملك خياراً غير ال�شعر والم�شي 
م�شت�شرفاً  الت�شّوف  م��ن  حالة  ف��ي  من�شرباً  الطريق،  ه��ذه  ف��ي  ق��دم��اً 
الحركية  الم�شارعة  الأفعال  دلل��ة  من  م�شتفيداً  روؤي��ة،  من  ح��ازه  ما 
يكّل عما هو فيه من  اإل��ى كونه ل  اأت��ف��ّر���ُص(. م�شيراً  اأ���ش��رُب،  )اأط��م��ُر، 

اقتحام لعوالم ال�شعر: 
الترتيل". غالت  خلف  المتواري  المعنى  طعم  اأتذّوق  "اأتجّلى، 

مبخرتي  "فالكلمة  ال�شعر:  اإل���ى  الم�شدود  باعترافه  الن�ص  مقفًا 
وال�شعر طريقي".

انت�شر  وقد  اأث��ره،  يختِف  المنزلَتين" لم  "بين  في  الأنثوي  الخطاب 
ال�شاعر على رغبة الإن�شان الدوؤوبة في �شتر داخله فا ي�شير منَتهباً، 
"الخروج":  ق�شيدة  ف��ي  ب��ال��رت��اب��ة،  ال��م��ق��رون��ة  ل��ل��م��راأة  رف�����ش��ه  راف��ع��اً 
"اأخرجي الآن من البيت الرتيب"، غير اأ�شٍف لهذه القطيعة في �شورة 

رمزية تخلب الخاطر:
بقاءك ي�شتجدي  باب  با  "البيت 

ول عتبة تئّن عليك 
وتبكي الخروج".

وهو ل ي�شّب جام غ�شبه دون اأن ي�شتثني الأنثى التي ي�شتاقها ويغّنيها 
في "غمغمة الوردة":

تعطي  اإذ  "الأنثى 
اأخ�شب من ذاكرة اأ�شير

واأ�شيق اإذ يجرحها النكراُن

من زّمة �شفَتين �شغيرَتين"... معترفاً في ق�شيدة "امراأة مراآة" باأنه 
يحّب الأنثى كما يريدها اأن تكون:

مراآٌة امراأة  ثمة  اإذ  قليًا  "مهًا 
لم تته�ّشم تماماً 

فلتته�شم اإذاً تماماً... تماماً
لأنها لن تعك�ص ال�شورة مثلما نريد".

يّت�شح جلياً هاج�ص ال�شاعر المتفّكر في ما وراء الحواجز، ما يمكن اأن 
ُتريه نّظارة الموت، حيث يت�شّبب اأ�شئلًة في ق�شيدة "ا�شتراط":

الحاّرة الجثث  من  نهلع  اأن  "تعّودنا 
دون �شبب وا�شح

ربما لعتقادنا اأن اأذيال الروح ما تزال مت�شّبثة بها".
وي�شتمر نزف الأ�شئلة:

خوابيها في  الم�شتبردة  عيوننا  تام�ص  اأن  خ�شية  "ربما... 
ما �شوف نكون عليه ذات يوم".

لتو�شله نف�شه الم�شطربة اإلى مقاربة عجيبة:
بوقاحة اأنف�شنا  نناق�ص  لماذا  "اإذاً 

اإذ ن�شترط على وجبات الع�شاء 
�شمكاً حديث الموت 

طازجاً، ذا جثة حاّرة".
عالية  قامات  باقتنا�ص  يبداأ  اإذ  وهلعاً  رعباً  ال�شاعَر  يزيد  الموُت 
وفقداً  خ�شارًة  دروي�ص  محمود  غياب  في�شّكل  ال�شعر،  مملكة  في 
يقول  حيث  دروي�ص"  محمود  اإل��ى  "مرثية  في  اأثرهما  يّت�شح 
في  جديدة  ت��اأوي��ات  باإ�شفاء  الموت  فعل  حقيقة  اإل��ى  م�شيراً 

�شعر دروي�ص:
عرفنا  "والآن 
اأنك خباأت لنا 

في جيب قمي�شك وردْة".
ليفاجئنا في مقطع لحٍق:

ه". اأمَّ يلقى  كي  ال�شاعر  "رحل 
فقدت  كلما  ال�شاعر،  قريحة  في  ُيعمل  الفقدان ظّل  وخز 
الكاتب الأردني  اأي�شاً  اأبناءها، فهو يرثي  اللغة والده�شة 
محمد طمليه في ق�شيدة "اإليَك بطبيعة الحال" مّتخذاً 
من ا�شم المجموعة الق�ش�شية الأخيرة للكاتب الراحل 

عنواناً مقارباً لق�شيدته. 
الرمز مباح في ق�شيدة "ال�شنم"، لك اأن تت�شّور َمن �شئت وتعّنفه:

باأناك ْ المكتفي  ال�شنم  "اأيها 
... اأيها الجاهليُّ

عابدوَك المريدوَن كانوا يفي�شون نحوَك...".
لك اأي�شاً اأن تذّكره بالذي كان وما اآل اإليه:

ترانيمهم ملح  "كنَت 
كنَت في فمهم: تابًا وبهاْر

واختماراً ل�شم�ص تطّرز ثوب ال�شباْح".
لتلطمه بعد ذلك بالنهايات الجارفة ل�شطوته وجبروته:

ا�شتفاقوا "عابدوك 
ولم ت�شتفْق

فاترك الأر�ص لي ولهم، واحترْق".
�شكل  م�شتوى  على  الب�شرية  التنويعات  من  �شرب  ال��دي��وان  ه��ذا  في 
َملَكة  من  لديه  ما  ُيبرز  ال�شاعر  فتجد  الأ�شطر،  وتراتبية  الق�شيدة 
�شعرية في عباءة ال�شعر الحّر وق�شيدة النثر واإن كنُت اأميل اإلى اإزاحة 
كّل ما له تنميط وتاأطير لل�شعرية، فهو ال�شعر تدركه وتقبله في ديوان 
خلدون عبد اللطيف حيث ياأخذك بخّفة المتقن والعارف والواثق من 
بكتابة  ال�شطر  يعّبئ  حين  اأي�شاً  اأقبله  والناقد.  المتلقي  رغبة  اإ�شباع 
هو  هذا  ال�شطر.  بانتهاء  المتاحق  الوقع  فيها  ينتهي  اأفقية،  �شعرية 

ال�شعر ياأتينا دائماً بالجديد ول ي�شيق بل يّت�شع.
اأقام  "مجموعة  اللطيف من موؤ�ش�شي  اأن خلدون عبد  بالذكر  جدير 
اأم�شيات  اإقامة  على  المجموعة  ه��ذه  داأب��ت  وق��د  عّمان،  الثقافية" في 
�شعرية في موؤ�ش�شات ثقافية عّدة مثل "بيت ال�شعر الأردني" و"رابطة 
الكّتاب الأردنيين"، بالإ�شافة اإلى �شالون المجموعة الذي ظّل لفترة 
لي�شت ببعيدة ي�شّكل نموذجاً حّياً للحراك الأدبي مّت�شًا بكّل ما يجّد 

في ال�شاحة ال�شعرية.

مهّند ال�سبتي
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الأك���ي���د اأن ال��زم��ن ل��م َي��ن�����َش��ن��ي هنا 
ولم ُيطلق يده البي�شاء بين خ�شل 
�شعري. ول مرَّ ال�شوء وتلته الظلمة 
ذاتها.  النظرة  لكنها  بت�شريعه.  نقوم  كفيلم 
الب�شر،  نحو  اأرميها  اإذ  اأظ���ّن،  كنت  التي  تلك 
على  وي��رّب��ت��ون  يفهمونني  �شتجعلهم  اأن��ه��ا 
كتفي بتعاطف اأبوي، دونما حاجة اإلى ت�شغيل 
ا�شتخدامها:  ف��ي  اأُف�����رط  ف��رح��ت  الأل�����ش��ن��ة. 
وما  وال�شماء  وال�شهول  الجبال  على  األقيتها 
بين البيوت المتا�شقة حيث تكثر الأحاديث 
والفئران. األقيتها، خ�شو�شاً، على بلدان بعيدة 
بعيدة تت�شاعد اأبخرة الحنين من بحيراتها. 
ها اأو تعيدها كما يرّد  األقيتها على عيون تمت�شّ
اأظّن  وكنت  واألقيتها  األقيتها  طابًة.  الحائط 
اأني اأدلق نف�شي على هذا العالم وُي�شبح اأكثر 
اّت�شاعاً. ظننت اأن ما جعل العالم وا�شعاً هكذا 
هي  نظراتنا اإليه، واأنه حين ينظر �شخ�ص في 
عينّي تنفتح اإحدى بّوابات الروح ويموت ابٌن 

للكذب.
كثيراً ما اكت�شفُت حدائَق �شّريًة ع�شليًة، اأح�شنًة 
�شوداً وجنّيات خ�شراوات. كثيراً ما اأيقنت اأن 
المحيط لي�ص اأعمق من نظرة. لكنني اليوم 
متعبة من زجاجاتكم الملّونة الحزينة، ومما 
ال��ي��وم، وف��ي ه��ذه الحديقة  ب��ه كاهلي.  تثقل 
حيث النوار�ص ت�شرخ كالأطفال فا اأ�شمعها، 
والأطفال يركبون الدّراجات ويتدّربون مثلي 
�شيء،  اأي  على  نظرتهم  ب��ب��راءة  يرمون  كيف 
ال��ي��وم، األ��ق��ي ���ش��وَء ع��ي��ن��ّي الأب��ل��ه ال���ذي اأنار 
الأ�شياء كّلها دونما تمييز و�شّمى م�شاحة روؤيته 
نحو  األقيه  اإخ��وة،  المتعاطفة  والعيون  وطناً 
نف�شه في�شّج بكل الأ�شياء دفعة واح��دة. يرى 
ابت�شامة  ال�شفاه  على  وترت�شم  اأخ��ي��راً،  نف�شه 

اأعمق كاآبًة.

تقريبًا ل �سيء يحدث �سوى �سقوط المطر

اأن��ب��وب ممر�شة. ���ش��ورة امراأة  دم��ي ي��ف��ور ف��ي 
تكرار  ي�شّببه  ال���راأ����ص  ف��ي  األ���م خفيف  ح��ام��ل. 
���ش��يء ي��ح��دث �شوى  ���ش��يء. تقريباً ل  ح��ل��م. ل 
�شقوط المطر. دموع تم�شحها ب�شرعة م�ّشاحات 
ال�شيارات الأوتوماتيكية. اأما العواطف فا ت�شيل 

كي ل ُنحَرج اإذ لي�ص بو�شعنا تجفيفها هنا.
اأ�شفر. اأخ�شر. اأ�شفر مخ�شّر. فقرات ظهر. 
حاجَبين.  ���ش��ك��ل  ع��ل��ى  ج��ن��اح��ان  دم.  ���ش��ب��ه��ة 
م��اذا ت��ري��دون؟ نعم ت��زورن��ا الأم��را���ص ونماأ 
عادّي.  نف�ص  عميق.  نف�ٌص  كثيرة.  ا�شتمارات 
فوق  المطحنة  �شجيج  ت�شمع جّيداً  والأذن؟ 

وتفي�ص بغبار الأفكار المطيعة. 
حمام زاج��ل. �شا�شة كمبيوتر. هنا. هناك. ل 
البيوت  طرابي�ص  ت��ع��ّدان  عيَنين  �شوى  �شيء 
واأ�شواء ال�شّيارات. عينان با مخّيلة كم�شّجلة 
ُي�شفق.  ب��اب  هنا؟  اأنتما  متى  منذ  �شحافي. 
ح����روف ع��رب��ي��ة داخ����ل ج�����دران م��ع��ّق��م��ة. اأما 

الزجاج فغ�شاٌء اآخر.
امراأة. اأطفال. ولد يقلب حذاءه. كيف الحال؟ 
زحمة  وتّت�شع.  ت�شيق  ع��ي��وٌن  مجيد.  م��ي��اٌد 
عند البائعة. وجٌه داخل كاميرا. ما�ٍص ي�شّر 
على البقاء حا�شراً. امتحان في القيادة. �شفٌن 
تغرق في الأطل�شي. حّب ل يجيد ال�شباحة. ل 

حاجة اإلى موج. دمي يفور في اأنبوب ممر�شة 
ول يلّوث يدها المطبقة. �شورة امراأة حامل. 
األ��م خفيف في ال��راأ���ص ي�شّببه تكرار حلم. ل 
�شقوط  �شوى  يحدث  �شيء  ل  تقريباً  ���ش��يء. 

المطر.

اأحتاج اأفالمًا كثيرة لأح�سو راأ�سي بها

اأعرف  ... وه���ل م��ن متعة ف��ي ذل���ك؟ ���ش��رت 
ت�شتطيع  ل  التي  اأف��ك��اري  اإنها  مر�شي.  الآن 
الن�شباب على نقطة واحدة. مر�شي هو اأنا، 
فا تغلق الباب با رحمٍة على ظّلي اإنني اأُ�شفق 
عليه من النف�شام اأي�شاً. اأريد اأن اأ�شغل العين 
بالنظر، القلب بالمغامرة، الأذن بالمو�شيقى، 
اأب��ت��ع��د عني.  ال��ن�����ش��اء، ك��ي  وال��ي��د بما ت�شنعه 
ذلك  بها،  راأ�شي  لأح�شو  كثيرة  اأفاماً  اأحتاج 
يخّدر الألم قليًا ويخّفف اأ�شباب بكاء الو�شادة 
ذل���ك تحتاج  م��ت��رع��ٌة وم���ع  النف�ص  ال��م��ع��ت��اد. 
األي�ص  الن�شيان.  ف��ي  لت�شتغرق  اأك��ث��ر  ق�ش�شاً 
جميًا اأن اأبكي لأن كيت ون�شليت انتحرت في 
ال�شجن من اأن اأبكي لأنني ل اأجيد ال�شتمرار 
في الحياة؟ نعم اأعطني المزيد من المورفين 
الب�شرّي فاأنا مدمنة على قتل الألم وموا�شلة 
المحاولة رغم المّرات ال�شابقة الفا�شلة كّلها. 
اأيها العزيز، خذ  اإن��ه اتفاق ع��ادل  في النهاية 
اأو �شريراً  ال��ذي تريده، كن طّيباً  ال��دور  اأن��ت 
اأو بين بين، وات��رك لي عينّي واأف��ك��اري عنك 
و�شا�شة التلفاز. واحذر، اإنني اأموت اأي�شاً رغم 
هذا  ف��ي  معي  ال�شهرانة  والكنبة  اأن���ا  �شمتنا 

الليل البعيد.

اأّمهات يلدن اأّمهات

اأعلم يا ماما يا حبيبي اأنك م�شتاق اإلى روؤيتي 
كما اأنا م�شتاقة. اأعلم اأنني لن اأ�شتطيع يوماً 
اأن اأخبرك عن اأمرا�شي الكثيرة واأفظعها هذه 
اإلى  �شُتبادر  واأن��ك  الآن،  اأم��ام��ي  التي  ال��ورق��ة 
اآخر.  بعد  واح��داً  نف�شك  تلقاء  اكت�شافها من 
�شكل  ال��وح��ي��د:  م�شروعي  الليلة  ه��ذه  لكنك 
التي  الطابة  حجم  عيَنيك،  ل��ون  جناَحيك، 
واإن  بها.  �شُتغرم  التي  الفتاة  �شعر  �شتقذفها، 

اأردت اأعطيَك راأيي منذ الآن.
ماما حبيبي، لقد م�شت ثماني وع�شرون �شنة 
لم نَر بع�شنا فيها، مذ زرتني في الحلم اآخر 
مّرة لم تر�شل اإ�شارة واحدة تدّل على اأنك ما 
زلت تريدني اأن اأُنجبك. تهّز الآن راأ�شك وتقول 
عني اأنانّية واأن��ا اأعترف باأنني كذلك كجميع 
المخيف  العالم  ه��ذا  اإل��ى  اأ�شتدرجك  الب�شر، 

لأنني لم اأجروؤ على عبور العتبة اإليك.
الكلمة من  ه��ذه  ن��ت��وارث  الن�شاء  ماما، نحن 
�شمن اأ�شياء كثيرة ل نعرف حّقاً كيف انتقلت 
اإلينا. نحن نحمل بكم في اأماكن �شّرية غريبة، 
وحين تاأتون من خلف مناماتنا نتظاهر باأننا 
�شنعنا كل �شيء. بعدها نتدّرب كيف نحّممكم. 
مطعوناٍت، ن�شّب عليكم ماء الحب. مغلولٍت، 
ن�شّرع حدائق �شدورنا. نعم يا ابني، �شتكت�شف 
في  باأمهاتنا  ا�شتعّنا  واإن  غيرنا  ن�شبه  ل  اأننا 
و�شفات تنميتكم والتعّلم اليومّي. حين تاأتون 

فرا�شة،  ي��ده  على  ده�شة طفٍل غّطت  ُندَه�ص 
ثم يندلع �شيء ل ي�شعه العالم باأ�شره. �شيء 
يظّننا الرجال الحمقى قد بّذرناه عليهم فلم 
ين مفرودَتين اأو  يبَق منه نزر. نحن ل�شنا كفَّ
اأّم��ه��ات فح�شب. قّرب  اأّم��ه��ات،  ���ش��ري��راً. نحن 
اأذن���ك لأ���ش��رح لك اأك��ث��ر: نحن طفات. نعلم 

ذلك اأنت واأنا. ل ُتخبر اأحداً يا حبيبي.

ثمة ما على و�سك اأن...

ال�شهيرة  �شجرتي  تعد  ول��م  ال��ن��اف��ذة،  تغّيرت 
وح���ي���دة رغ���م ت�����ش��اُع��ف غ��رب��ت��ه��ا، ح��ت��ى اأنها 
لي�شت مغّطاة بو�شاح الحرير ذاك، بل م�شّرعة 
ثمة  ي��م��ّرون...ل��ي�����ص  ل  ول��ع��اب��ري��ن  للطريق 
رمال ُتنبت بيا�شاً مت�شابهاً ول بّقالة فار�شّي 
يفّخم اآخر الأح��رف العربية ويخفي نظراته 
ال�شبقة...لي�ص ثمة ابن جيران مراهق يبالغ 
المذياع...لي�ص  �شوت  ويرفع  الترحيب  في 
قلقة  واأّم  الثامنة  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  ثمة 
في اآخر طريق المواعيد الليلّية...لي�ص ثمة 
حلم مق�شو�ص الأرجل ول جناح فرا�شة مّيتة 
بعد اإطباق  كتاب �شعر عليها... حّتى فكرتي 
�شامرتني  التي  الميتات  اأجمل  عن  الوحيدة 
طويًا تغادر الآن، تلوي نف�شها كذيل ال�شتاء 

الحزين.
ثّمة ما هو في طور التحنيط: لعّله الخوف، 
لم  اأخ��رى  لعّله م�شاعر معّوقة  الحزن،  لعّله 
تحَظ بامتياز الت�شمية. قلبي ملفوٌف باأوراق 
ي��ج��ّف تماماً.  اأن  و���ش��ك  بائتة وع��ل��ى  اأح����داث 
تغّيرت النافذة كما تتغّير ال�شور في �شندوق 
�شوى  لي�شتا  العيَنين  لعّل  الفقير،  الفرجة 
�شندوق الُفرجة المحدود ال�شور، ذاك الذي 

�شريعاً اكت�شفُت خداعه...
حتى تلك الم�شاهد الهام�شية: كدولب مثقوب 
واأ�شياخ حديد وِخَرق على �شطح مبنى مجاور 
اأقّل ارتفاعاً ت�شتفّز نظرك كّل يوم، كتق�ّشٍر �شبه 
فّني في طاء منزل العائلة ترى فيه وجهاً اأو 
ي��وم، كثياب المت�شّولة عند  كّل  �شيئاً مختلفاً 
عنك  بوجهها  ت�شيح  التي  ال�����ش��ّي��ارات  موقف 
كّل يوم، كالمراويل ورائحة الحقائب واأطفال 
الآخ��ري��ن الذين ل تهتّم لأم��ره��م وم��ع ذلك 
ت�شمع اأخبارهم نف�شها كل يوم، كزميلتي في 
العمل التي ُتهاتف اأّمها و�شقيقتها ثم حبيبها 
الممّل الذي ت�شهق اأمام �شوره على الكمبيوتر 
كّل ي��وم... اآه نعم ذلك كّله، اأيها الحا�شر، لم 
متو�ّشط  ول  مهماً  ُي�شبح  ول��م  هام�شياً  يعد 
الأهمّية!  ذلك كّله، اأق�شد اأرجل الكبار الذين 
ح�شبتهم عمالقة ذات طفولة، اأق�شد اأظافري 
غير المق�شو�شة التي �شربتني عليها الراهبة 
ذات م��ّرة، اأق�شد �شعري الذي �َشَددُت م�شامه 
ب��ال��ق��م��ا���ص ذات ف�����ورة، اأق�������ش���د... وج����وه من 
اأحّبوني ولم اأحّبهم، وجوه من اأحببتهم ولم 
ثم  واأحببتهم،  اأحّبوني  من  وج��وه  يحّبوني، 
�شمائر  ثم  وين�شون...  واأن�شى  ون�شوا  ن�شيت 
المتكّلم والمخاطب. ذلك كّله ينتظر - يموت 
ل كلمة "ينتظر" لأن النتظار  ربما لكنني اأف�شّ
هو قليٌل من الموت. ذلك كّله يحوم الآن خارج 
راأ�شي، وخارج الغرفة ال�شهرانة، وخارج العالم 

باأ�شره، لأنه ثمة ما على و�شك اأن...
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تحّدث الكثير من المفّكرين والنّقاد 
ك���ان يقول  ك��م��ا  الفل�شفة  م���وت  ع��ن 
كو�شتا�ص اأك�شيلو�ص عن اأن الفل�شفة 
انتقلت  ذل��ك  بعد  لأن��ه��ا  هو�شرل  عند  انتهت 
اإلى التفكير في �شوؤون الحياة والإن�شان بعدما 
ثمة  وال��وج��ود، و�شار  بالكون  كانت مرتبطة 
من يف�شل بين الفيل�شوف والمفّكر، فاأر�شطو 

فيل�شوف، ومارك�ص مفّكر على �شبيل المثال.
وثمة من تحّدث عن موت ال�شعر بعد زلزال 
رام��ب��و ال���ذي اأق���ام �شرخاً ف��ا���ش��ًا؛ ن��وع��اً من 
ُكِتَب  وق��د  ال�شعر،  محيط  في  "ت�شونامي" 
اإلى  ت��ح��ّول  ب��ع��ده  م��ن  ال�شعر  اأن  ع��ن  الكثير 
اأن  وخ�شو�شاً  ثقافوي،  ذهني  اآخ��ر  منعطف 
ل اإل��ى ان�شهار كّلي ع�شوي -  رامبو قد تو�شّ

ي بين ال�شاعر والق�شيدة. ن�شّ
وبعيداً عن مناق�شة مثل هذه الظواهر ومدى 
ب�شدد  اأن���ا  الكثير،  فيها  قيل  وق��د  �شّحتها، 
تاأّمل م�شهد موت اآخر لظاهرة كبرى ماأت، 
منذ فجر التاأريخ، ُكُتَب ال�شعر والأدب والفكر 

و�شائر الفنون الأخرى.
اإنها المنفى.

اإن��ن��ي اأت�����ش��اءل ال��ي��وم ه��ل ثمة معنى حقيقي 
هذه  بعد  المنفى  لمفهوم  نعطيه  اأن  يمكن 
ال���ت���ح���ّولت ال��ك��ون��ي��ة ال��ك��ب��رى ال��ت��ي �شهدها 
الكوكب الإن�شاني في اأواخر القرن الع�شرين 

ومطلع القرن الحادي والع�شرين؟
واأن���ت على  ال��ي��وم  اأن تكون منفّياً  م��اذا يعني 
��ورّي �شوتّي مع ك��ّل بقعة في  توا�شل اآن��ّي ���شُ

العالم؟
ثم ما معنى الحدود واأنت اأمام �شا�شة �شغيرة 
ل����ك؟ فبنظرٍة  ال����ق����ارات  خ���رائ���ط  ت��خ��ت�����ش��ر 
"�شموّية" عبر اأحداق الأقمار ال�شناعية ت�شبح 

الدول بيوتاٍت، والمدن روؤو�َص دبابي�ص؟
الثقافية  وال��ع��اق��ات  التجارية  الأع��م��ال  اإن 
وح���ّت���ى ال��ع��اط��ف��ي��ة، ب���ل وال��ج��ن�����ش��ّي��ة منها، 
الكوكب  اأب��ن��اء  بين  ال�شا�شة  على  اليوم  َذ  ُتنفَّ
الأر�شي با�شتمرار... فلم يقف دور الإنترنت 
عند اب��ت��اع ال��ح��دود ال��ج��غ��راف��ّي��ة، ب��ل وحتى 
عاقات  ت��ق��وم  حيث  والج�شدية،  العاطفية 
وت��ب��ادلت وم����وّدات وم��م��ار���ش��ات جن�شية بين 

ع�ّشاق حقيقيين على ال�شا�شة الفترا�شية.
الألفّية  اأط��ف��ال  اأن  ذل��ك  فح�شب،  ه��ذا  لي�ص 
الثالثة هذه لن يكون لهم غداً مفهوم الوطن 
الكا�شيكي نف�شه، ول حتى العائلة التي عا�ص 

جيلنا في كنفها.
نحن اآخر جيل يخرُج من اأح�شان "العائلة" 
في المفهوم التقليدي، لأن الطفل اليوم يقفز 
ال�شا�شة، حيث  ال��ك��ون على  اإل���ى  ال��رح��م  م��ن 
المختزلة  ال�شوئية  ال��م��رّب��ع��ات  ه��ذه  تحتّل 
وعاقاٍت  لعباً  وقته،  من  الكبرى  الم�شاحَة 
العائلة  ثقل  باإق�شاء  ي�شمح  بما  اأي  وع��وال��َم، 
والمجتمِع ال�شغير، وبالتالي الوطن ليتحّوَل 

اإلى نوع من الأركيولوجيا.
�شنظّل نتفاجاأ بنتائج هذا التحّول وارتداداته 

على جذر العائلة والمجتمع والوطن.
���ش��ن��ظ��ّل ف���ي ك����ّل م�����ّرة ن��ك��ت�����ش��ف ج����دي����داً في 
انعكا�شات هذا البنغ بانغ - النفجار التكويني 
لأ�شل العالم - في المجتمع الإن�شاني اأجمع، 

ولو ب�شكل متفاوت.
اإن اأّول النهيارات الكبرى التي بداأت تتجّلى 
مامحها لهذا التحّول الفيزيا - ميتافيزيائي 
هي تلك التي �شتطيح - على المدى المتو�شط 
على الأقل - بمفاهيم مثل الوطن والمجتمع 
ال�����ش��غ��ي��ر وال��ع��ائ��ل��ة ال�����ش��غ��رى، لأن الأن�����ا، 
ال��ذات، الفرد، قد ا�شتطاعت عبر هذه الثورة 
التكنولوجية الجّبارة اأن تمتلك اأدوات جديدة 
في ممار�شة حّرية لم يعرفها التاأريخ الإن�شاني 
مرتبطاً  ال��ح��ّري��ة  مفهوم  ك���ان  فقد  ق��اط��ب��اً. 
بالمحيط المبا�شر للفرد والمحدود بالمدينة 
والدولة... اأما اليوم فالحّرية مرتبطة بحدود 
الأك���وان، وهي مفتوحة وم�شرعة، ولي�ص في 
تعبير  �شعرية، بل هو  اأي باغة  الكام  ه��ذا 

واقعي جغرافي، وفي متناول الجميع.
التكنولوجي  الن���ف���ج���ار  ن���اح���ي���ة  م����ن  ه�����ذا 
وانعكا�شاته. لكن، وقد قلت ذلك وكتبته في 
الأدبية  حداثتنا  في  نحن  مو�شع،  من  اأكثر 
وال��ف��ك��ري��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ل���م ن����درك معنًى 
للمنفى يذهب اأبعد من الغتراب عن الأهل 

والوطن واللغة...
المنفى  اأم��ام مفهوم  اأ�شيق ه��ذا المفهوم  ما 
اأ�شاء  ع���ام... فقد  اآلف  اأرب��ع��ة  بابل قبل  ف��ي 
البابلي المجهول الإ�شم )طبعاً(  لنا ال�شاعر 
م�شاحاٍت للنفي لم نعرفها ولم ندركها قط... 
فقد كان ال�شاعر البابلي يقول اإن المنفى هو 
اأّوًل غربٌة مع الذات، ولي�ص مع الآخرين، وهو 
رحيل وتطواف لي�ص في الأمكنة والحدود اإنما 
في الأزمنة... ذلك اأن الأر�ص كّل الأر�ص هي 
اأ�شقاع  اإل��ى  عبرها  والنتقال  الإن�شان،  وطن 

متباينة ل يعني نفياً على الإطاق، بل العك�ص 
على العك�ص من ذلك، اإنها الممار�شة الإن�شانية 
الق�شوى للعاقة مع ال��ك��ون... وعك�ص ذلك 

هو النكفاء والنفي الم�شاّد.
اأن تهاجر واأن تجتاز جباًل ولغاٍت  لي�ص نفياً 
وع�������اداٍت وح�������دوداً م��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ت��ل��ك مامح 

و�شموات جديدة.
لي�ص نفياً اأّل تعود اإلى مكان ُولدَت فيه، فذلك 

اختراٌق مكانيٌّ للكينونة.
لي�ص نفياً األ ت��رى اإل��ى الأب���د َم��ن ك��ان��وا في 
اأح�شانك وكنَت في اأح�شانهم، فاإنها اليفاعة 

�شة لاأنا ال�شغيرة. الموؤ�شِّ
البابلي،  المفهوم  وه��و  الحقيقي،  النفي  اإن 
يكمن في اأن يكون لك ج�شٌد ول حا�شر، اأي اأن 
تكون مطروداً من الحا�شر، ملقًى على تخوم 
اأو مركوناً على  الم�شتقبل تنتظر المجهول، 
اأطال الما�شي تتاأّمل في بحيرة هي نف�شها 

غارقة ا�شمها الذكرى.
هكذا كان البابلي يرى اإلى النفي، فهل اأدركنا 
مثل هذه الحالة الوجودّية للمنفى؟ وهل عّبر 

عنها �شعراوؤنا "المنفّيون" المحدثون؟
ف��ي مفهوم  ���ش��اع��ٌر  اأدرك���ه���ا  نقطة  اأع��م��ق  اإن 
النفي ال�شابق بالن�شبة اإلي هو حبيب بن اأو�ص 
الطائي، اأبو تّمام، في �شطر بيت واحد يقول:

ل اأنت اأنت ول الدياُر دياُر

اللحظة تج�ّشد حالة اغتراب كّلية بين  هذه 
اأنها  اأي  والمكان،  المكان  وبين  والأن���ا،  الأن���ا 
ال�شفحة البي�شاء، الولدة الجديدة، الجنين 
عالم جديد...  في  اأول���ى  يبداأ �شرخة  ال��ذي 
لحظٌة ت�شبه النت�شار على الموت ولو لهنيهة 

من الزمن.
اأبي  البابلّي ول منفى  المنفى  اليوم، ل  اإنما 

تّمام، باتا يعنيان �شيئاً مهّماً...
ه���ذه اإع������ادٌة ل��ت��رك��ي��ب ع��ن��ا���ش��ر ال���وج���ود بين 
والما�شي  وال�شماء  والأر����ص  والحلم  ال��م��اّدة 
تدعونا  جديدة  اأبجديًة  تمنُحنا  والم�شتقبل 
اإلى اإعادة كتابة الحياة، لنعيد الكّرة من جديد 
ننا  عبَر ال�شعر، ولي�ص �شوى ال�شعر الذي ُيمكِّ
م��ن ال��خ��روج وال���ع���ودة م��ن واإل����ى ال��م��وت في 

الحياة.
الجديد،  له في عالمنا  ف�شنرى  المنفى  اأم��ا 
ومزارات  بعيداً، متاحَف  يكون  لن  وقت  وفي 

وذكريات، و�شيكون لنا حنيٌن اإليه اأي�شاً.

يكتبها
�سوقي عبد الأمير
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�ساب  ع���رب���ي  ���س��اع��ر 
على  اأخ����ي����راً  ح�����س��ل 
ال��دول  اإح���دى  جن�سية 
الأوروبية بف�سل زواجه 
م��ن ���س��ّي��دة اأوروب���ي���ة 
طاعنة في ال�سّن تكبره 
باأكثر من ثالثين �سنة!

اع���ت���ادت  "�ساعرة" 
اإر�������س������ال اأخ���ب���اره���ا 
جميع  اإل���ى  ال�سطحية 
المثقفين  اإي��م��ي��الت 
ب�����س��ك��ل ه�����س��ت��ي��رّي، 
ن���ال���ت ت���وب���ي���خ���اً من 
اأح���ده���م ب��ع��دم��ا طلب 
ب��ت��ه��ذي��ب عدم  م��ن��ه��ا 
اإر������س�����ال م���ث���ل ه���ذه 
اإيميله  اإل��ى  الر�سائل 
اإلى طلبه! ولم تلتفت 


